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In dankbare herinnering aan 

Maria Francisca Josephina Kuipers 

echtgenote van Johannes Antonius Punt 

Zij werd op 9 maart 1911 in De Lutte geboren. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken over
leed zij op 3 december 1993 in huize 'Avondrust' 

· - . te Hengelo. 
Na de gezongen Uitvaart in de parochiekerk van 
·de H. Raphaël, hebben we op 8 december af
scheid van haar genomen in het crematorium in 
Usselo. 

'Moeder zijn is alles geven, 
zorgen, lijden, liefde geven. 
Moeder zijn is alles derven, 
alles ..... en tevreden sterven.' 

Deze woorden zeggen heel veel over de levens
weg van Maria Punt-Kuipers. 
Wij hebben haar gekend als een lieve, zorgzame 
echtgenote, moeder en oma. Ze was geliefd bij 
vele mensen. Zo'n echtgenote, moeder en oma te 
hebben gehad is een voorrecht, waarvoor we God 
mogen danken. 
Niets was haar teveel, als ze iets kon betekenen 
voor een ander. Een stelregel van haar was: 'Zorg 
dat ieder om je heen tevreden is en wees niemand 
tot last'. Nooit werd er door haar kinderen en 

kleinkinderen tevergeefs een beroep op haar ge
daan. Steevast was haar antwoord: ''t Is wa good'. 
Een groot deel van haar leven ligt op het Tuindorp. 
De laatste jaren woonde ze samen met vader op 
't Swafert. Ook in haar laatste levensfase bleef ze 
aandacht en zorg voor anderen houden en wilde 
ze niemand tot last zijn . Lang heeft ze hoop gehad 
de strijd tegen haar ziekte te kunnen overwinnen. 
Toen dat onmogelijk bleek. gaf ze zich over. Ze 
was niet bang voor de dood. Dit leven was vol
tooid; er wachtte haar een ander leven. Daar keek 
ze naar uit. 
Daarom geloven we vast dat ze nu de rust heeft 
gevonden waarnaar ze uitzag. Ze kon tevreden 
sterven, omdat haar levensverhaal is voltooid. 
Wij houden haar gedachtenis in ere door al het 
goede van haar leven dankbaar te gedenken en uit 
te dragen. 

Voor uw blijken van medeleven, betoond na het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma, 
zijn we U erg dankbaar. 

Familie Punt 


