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In ons hart blijf je altijd bij ons 

Roy Antonius Kuipers 

Roy IS op 7 JUni 1974 geboren te Hengelo, 
als de helft van een tweeling, samen met 
Bart waarmee hij een onafscheidelijk duo 

vormde tot het laatste moment. 
Op 16 december 1995 werd hij door een nood

lottig ongeval uit ons leven weggenomen. 
Vanuit de St Remigiuskerk hebben we hem 

ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Weerselo op 22 december 1995. 

Roy, Je groeide op in een gezin van 4 kinderen 
met een zeer sterke familieband waarin je zeer 
gelukkig was. 
De school is nooit je grootste hobby geweest, 
maar toch deed Jij er altijd je uiterste best voor 
om te slagen . 
Je had een rustige en lieve natuur en was altijd 
vol medeleven met iedereen en kon slecht nee 
zeggen 
Roy je kon ook altijd zo leuk met kinderen 
omgaan en daarom speelden ze ook zo graag 
meiJou 
Zelfs opa en oma heb je nooit vergeten, JUllie 
hebben vaak samen voetballen zitten kijken 

Je was de vrolijkheid en het zonnetje in huis 
en wist altijd iedereen te motiveren door je 
grote enthousiasme. Dit kon je vooral merken 
aan de grote vriendenschare om je heen en de 
steun die ze nu voor de familie zijn. 
Je hebt pas een vriend, 
als hij met je lacht en met je grient. 
Roy het werken als banketbakker was je lust 
en je leven, en met uitgaan heb je ook veel 
plezier mogen beleven Juist nu je pas echt 
gelukkig was met de komstvan Ellen in je leven 
en samen toekomstdromen had gemaakt, ben 
je van ons weggegaan en heb je ons achter
gelaten met: 
de vele vragen die wij je nog wilden stellen 
het vele goeds dat wij je nog wilden geven 
de liefde die wij je nog wilden schenken 
een toekomst die we niet kunnen lijmen 
de dingen die wij nog samen wilden doen 
ons hart gebroken. leeg en bezeerd. 
Roy, mogen wij allen terugdenken aan hetvele 
plez1er en geluk dat wij samen met jou hebben 
gehad. 
Jij was een "vriend" die we nooit kunnnen 
vergeten. 

Hierbij willen we iedereen danken voor de 
belangstelling tijdens de uitvaart en avondwa
ke en vooral voor het medeleven tijdens deze 
moeiliJke dagen 

Familie Kuipers- Egberink 


