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Tor dankbare nagsdechtenis aan 

JOHANNES GERHARDUS ANTONIUS 

KUIPERS 

echtgenoot van 

ALi:IDA BERENDINA POTS 

Hiï werd gPboren te t..osser op 18 oktober 
1916 en is overleden te Oldenzaal op 15 mei 
191s0, voorzien van het Heilig Olie.el. Dinsdag 
20 mei hebben we afscheid van hem genomen 
tijdcins de gezongen Uitvaartdienst In de Sint 
Antoni \Jskerk en hem begeleid naar zijn laat
ste rustplaats op de Algemene Begraafplaats 
van Oldenzaal. 

Op een momant dat wij niet konden voorzien 
!~ de J o od over hem gekomen. Genietend van 
het mooie weer op deze $tralende Hemel
vaarts<t.ig, zou hij van zijn tletstochtJe niet 
lc•:snd naär huis terugkeren. Bi) het overste
J..en van de rondweg aangereden, was hij 
vrijwel meteen dood. Hard voor zijn vrouw en 
familie om zo'n droevig bericht thuis te 
krijgen. Je verwacht dit niet. Het overvalt Je 
zomaar lnil<.lns. 
J.ohar- Kuipers heeft tlldens zijn leven veel te
genslagen gekend, dlo echter ook zijn leven 
ge!oute<d hebb'!n, De omstandigheden maak
t'!·, C1at i1lj in vroeger dagen hard moest wer
ken op de boerderij en later bij Gel derman, 
waar toenem'!nde doofheid er. maagklachten 
11cm voortijdig werkloos maakten. Hij was bij
na 27 j.iren gelukkig getrouwd met zijn vrouw 
Leida. Wau hun huwelijk kinderloos bleef, 
daar ging zii'l goedhartigheid en behulpzaam
heid uit r.aar anderen. Hij was erg huiselijk en 
meelevend. Zijn hobbios waren knutselen en 
timr1eren, puzzelen, maar ook keuken op-

knappen tot geregeld boodschdPren doen 
voor het eigen huishouden en voor vflle ande
ren. Met dankbaarheid denken ,wif d.i.ir nu 
aan terug hoe hij dit alles met groot ged:.ld en 
als vanzelfsprekend deed om zo andei'en een 
dienst te bewijzen. In deze simpele weJ,.Mn
lendheld kwam zijn goedheid en dlepdoor· 
leetd geloof aan het licht. 
Johan K•Jlpers was een trouwe zoon van de 
kerk. Samen met zijr! vrouw bezccht hij ieac
re zondag de Hoogmis In de Antoniuskerk. 
Daar bij God vond hij C1e kracht om ,,at :ev'3n 
ook van de mooie kant ttt zier. '30 ervan te 
genieten. Zo ook die laatste dag van zijn aard
se leven. Hemelvaartsdag. Wie van ons kor. 
vermoeden dat deze hemelvaart z!ch zo s!)oe
dlg aan hem zou vo:trekken. De dood komt 
hard aan, hl/ laat een grote en pl]nllJke leegte 
na. Toch b ijven wij bij alle droefheid niet 
troosteloos achter. Hemelvaart: .,lk ga heer, 
naar de Vader, zegt Jezus Christus ons, om 
voor u een Plaats te bereiden". Moge HIJ deze 
woorden nu aan Zijn trouwe dien;,ar Johan in 
vervulling doen gaan. Moge God Mm oelone,1 
met Zijn eeuwige vreugde In het Vaderhuis. 

AMEN, 

Voor uw belangstelling en maaeleven, on
der vonden bi) het plotse!ln(I over:ljden v;in 
mijn geliefde rrnm, onze broer, zwager en 
oom, 

Johan Kuipers 

zeggen wij u allen harteHJke dan:.. 

Namens de familie 
A .B.Kuipers - Pots. 
Hen9e1osestr.1at 10(,. 

Oldenzaal, 20 mei 1980. 




