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Als het leven pijn doet 
en niet meer leefbaar is 

dan is de dood je allerbeste vriend. 



In alle stilte heb je ons verlaten 
en daarbij een grote leegte achtergelaten. 

Dierbare herinnering aan 

RUDY WILLEM MAILOPUW 

echtgenoot van 
Johanna Berendina Maria Veld. 

Rudy werd geboren op 16 september 1957 
te Wierden 

en stierf plotseling op 14 november 1998 
te Enschede. 

De uitvaartdienst vond plaats op 
19 november in de Pauluskerk waarna we hem 

te ruste hebben gelegd op de 
Westerbegraafplaats te Enschede. 

Rudy was in zijn jeugd een levenslustige en 
spontane jongen. Hij maakte vele vrienden en 
stond altijd voor iedereen klaar. 
Uitgaan was zijn lust, maar dan wel samen met 
Rinie en Eduard. 
Hij hield van spanning en avontuur. 
De tijd in Groningen heeft veel indruk op hem 
gemaakt. 

Toen zijn vader stierf in 1975 veranderde er veel 
in zijn leven, o.a. de grote zorg en verantwoor
ding voor zijn jongste broertje Evert. In de tijd die 
hij over had was hij creatief bezig als eta
leur/decorateur. 
In 1983 werd zijn dochter Melanie geboren. 
Later in datzelfde jaar ontmoette hij de liefde van 
zijn leven: Annemieke. SAMEN werd een lei
draad in zijn leven. Met z'n tweetjes gezellig uit 
eten, wandelen in het bos met de bulletjes of op 
zoek naar Coca en Lorre die wel eens wegvlo
gen. 
Na vele mooie jaren brak er een slechtere perio
de aan. Rudy kon zijn draai niet vinden in deze 
maatschappij, door o.a. zijn strenge opvoeding 
en cultuurverschil. De steun en liefde die hij altijd 
van Annemieke heeft gekregen en het geloof in 
God hebben hem hierbij niet kunnen helpen. 
Rudy was op zoek naar? ..... 

We hopen dat Rudy nu zijn RUST gevonden 
heeft. 

Rudy jij blijft de grootste liefde in mijn leven. 
ISTJRAHAT DENGAN TENANG 

Annemieke. 

W ij zijn u dankbaar voor uw medeleven en aan
wezigheid. God zij met u. 

Annemieke, Moeder, Rinie en Graziella, 
Eduard en Jeannette, Evert Mailopuw. 


