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Ter dankbare herinnering aan: 

Hernlieo Kuipers 

weduwe van Hennan Westerink 
later van Ben Wekking 

Zij "erd geboren te Almelo op 9 november 191~ en overleed 
eveneens te Almelo 01> I 0 december 2001. ev·eneens te Almelo. 
na de afscheidsvicling in "De Koppel'' op 13 december werd 
haar lichaam gecremeerd. 

Samen met moeder hebben wij nog heel gezellig Sinterklaas 
gevierd. 'Iu is zij heel vredig. en rustig ingeslapen. 0p de gc/C· 
gende leeftijd van 89 Jaar Lij had er echt v-rede n1ee haarhebaam 
"as helemaal Op. \1~or groeide 0p in een groot en degelijk 
~tboliel: gezin un acht ~inderen. vöJn wie er een al heel jong 
stierf. Omdat haar ~r ziekelij~ \\35. bleef Lij als ou.btc 
meisje na de lagere <;ebool thuis om het huisilooden te doen en 
nlOeder te verzorgen. Trouw heeft Fij dit gedaan, tot zij kon 
voor de oorlog tl'OU\\ de met vader. Doordat vader handelde in 
l:lompen kwamen zij die moeilijke oorlogsjaren behoorlijk 
door. Na de oorlog begonnen zij een galantcriczaak in de 
Ambtsuaat. Onvcucnd hard heeft moeder gewerkt, vaak lener
lijk dag en nacht. ' s Nachts at zij vaak urenlang achter haar 
naaimachine. En ·s zondags moest de boekhouding gedaan 
\\Orden. Zij was ct:n heel zorgzame nlOeder. Moeder "as diep
gelO\ig. Haar leven lang is zij de rozenkrans blijven bidden. 
Zij kon ool. zal.elijk zijn. maar \\lb v·ooral heel sociaal: zij 
cijferde ZJChzelf\\eg. 

Moeder had een grOte hekel aan ruzie en conflicten. Zij pro
beerde steeds de v-rede en de 11.1ml0nie te bewaren. Rnin1 30 
jaar geleden stierf ,-ader op jonge leeftijd. Dat ""s v-oor baar 
een zware klap. Sterk als zij "as. wi>l zij de draad weer op te 
pallen. Toen •ijf jaar later Ben "' baar lev-en kwam, kon zij 
"eer meer genieten. Samen tn:1al.1en zij grote reizen, tot zij 17 
jaar geleden opnieuw haar 1113n verloor Met de linderen \'all 

Ben bleef zij goede en banetijke contacten onderilooden. Heel 
gek was zij met al haar kleinkinderen. 1113ar met Linda had zij 
een heel speciale band. Moeder beeft vaak in het ziekenhuis 
gelegen en heel wat oper:uics nlOCten ondergaan. Toch bleef 
tij tol op hoge leeftijd heel actief: zij ging naar de soos en de 
bingo, was een tijd lang lid van het oudcrenkoor. Zij zocht 
mensen op in De Koppel en De llofkamp. Zij l.aame heel graag. 
las \Cel en handwerkte met plezier. Drie jaar geleden \'Cr
huisde zij naar "Oe Koppel". daar had zij het heel goed naar 
haar zin: zij kende er 'cel tnenst'n, paste zich ga u" aan en 
lej!de makkelijk contact. Daar is nu een einde gekomen aan 
haar Ie' CT' hier. \\'ij •enrou"en er ''ISt op. dat zij nu \'OOT 
altijd gelukkig is bij God 

Wij zullen baar missen. 11133r blij' en heel dankbaar \'OOr dit 
lijk<'. arbeidzame en \\elbestede leven. Moge zij rusten in 
vrede. 

Wij zijn blij dar 11 an=e moet/er en oma bem geweesr. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u aUen har
telijk. 

)(jndereu en kleinkinderen 
hmiüe \\'cll.ing 




