
In danl<bare nennnering aan 

Gerhard Bernard Küpers 
echtgenoot van 

Maria Drop, 
weduwnaar van 

Aleida Johanna Evertman. 
Hij werd gebmen op 22 november 1912 
te Overdmkel. Voorzien van de Sacra
menten dP.r zieken stierf hij 1n het ver
pleegnuis ,.Oider hove" te Losser op 
23 september 1989. Op 28 september 
d.a.v. vond na een Eucharistieviering 
de crematie plaats te Usselo. 

Mijn man, onze vader en opa is, om
ringd door ons allen, in vrede en rust 
van ons heengegaan. In onze herinne
ring zal vader blijven voortleven en on· 
getWIJfeld ook in onze woorden en 
daden. 
Vader's leven is niet zonder strijd ver
lopen : al jong verloor hij zijn eerste 
vrouw, zelf bleef hij met vier kmde
ren achter, waarvan hij dne kinderen 
elders moest onderbrengen, totdat hij 
moeder ontmoette en zo werd het weer 
mogeliJk het gezin te herenigen. 
Vader heeft vroeger 10 de textiel ge
werkt, toch we~o oat werk hem al gauw 
te zwaar: vrij jong werd vaoer invalide, 

Daarna werd lijn werk zijn hobby: hij 
handelde graag en goed. 
Vader niela van de natuur, hij was een 
ec'lt buitenmens, de .Noordpool" was 
hem oierbaar, zajn vele wandelingen 
naar de beek maakten zijn dagelijks 
plezier uit. 
Drie jaar geleden is vader ernstig ziek 
geworden, een •.otale genezing was 
niet meer mogelijk, vader moest ver
eer leven met een zware nandicap, dat 
heeft hem veel strijd en moeite ge
kost. Gelukkig heeft hij in .Oiaenho
ve" weer zijn thuis gevonden en dat 
was niet op de laatste plaats te dan
ken aan moeder, d1e b1jna drie jaar lang 
dagelijks bij vader was en alles deed 
wat in haar vermogen was om ZIJn liJ· 
den te verzachten. 
Vader was gelovig: in moeilijke tijden 
was zijn geloof ZIJn kre1cht. W1j bicden 
dat hij nu tiJ God z1jn thuis mag vin
den. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa, betuigen wij onze op
recnte dank. 

M Kûpers-Drop 
kinderen en kleinkinderen. 


