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Met veel liefde en waardering willen wij blijven 

denken aan 

Johan Kuipers 

echtgenoot van 

Thilda Smudde 

Hij werd op 1 oktober 1914 in Overdinkei gebo
ren. Gesterkt door het Sacrament van de Zie
ken is hij van ons heengegaan op 4 september 
1995. Na de Eucharistieviering in de parochie
kerk van de H. Maria Geboorte heeft zijn cre
matie in Usselo plaatsgevonden op 8 september. 

Het kruis van zijn ziekte heeft het laatste jaar 
zwaar op hem en op ons gedrukt. Langzaam 
kwam er een eind aan een fantastisch leven. 
Meer dan 41 jaar waren we zeer gelukkig met 
elkaar getrouwd en ongelooflijk veel vreugde 
heeft hij beleefd aan zijn kleinzoontje Xander. 
Hij heeft van ons huis en van ons gezin geen 
eiland gemaakt. Zeer veel kontakten had vader 
buitenshuis, eigenlijk te veel om op te noemen. 
Maar alle relaties naar buiten hadden gemeen
schappelijk dat ze allemaal iets te maken had
den met het welzijn van anderen. 

Ze kwamen voort uit zijn lange loopbaan bij de 
gemeente, of vanuit zijn eigen ambitie om te or
ganiseren en te regelen. Hij was geen man die 
'nee' kon zeggen. 
Naar buiten maakte hij de indruk krachtig en 
sterk te zijn, dat was hij ook; we weten dat hij 
een zeer gevoelig hart had en snel geëmotio
neerd was als hij ellende van anderen om zich 
heen zag. Daar sprak hij niet over, maar droeg 
dat in stilte met zich mee. 
Hij heeft van het leven kunnen genieten en ve
len zullen die levensvreugde met hem gedeeld 
hebben. 
Zijn sterven was het einde van een lange lijdens
weg. Daarom kunnen wij er vrede mee hebben 
ookal zal de leegte in ons huis ons elke dag her
inneren aan die mooie tijd samen. Als gelovige 
mensen zullen wij afscheid van hem nemen, we
tend dat ook dit leven bestemd is voor eeuwig 
leven. 

Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte, voor uw 
aanwezigheid bij zijn uitvaart en crematie zijn 
wij U zeer erkentelijk. Wij hebben uw belangstel
ling zeer op prijs gesteld. 

M. Kuipers-Smudde 
Roberto-Tanja 
en Xander. 




