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Hermina Ku1pers, geboren Masselink, 

werd geboren op 11 mei 1924 in de gemeente 
Losser. In oktober 1948 trouwde ze met 

Herman Kuipers. Ze kregen twee kinderen; 
Bennie in 1949 en Wilma in 1955. 
Al in 1981 moest ze haar geliefde Herman 

missen. In de 33 jaar dm ze getrouwd w,iren, 

waren ze gelukkig met elkaar. Ze konden 
same n vele avonden bezig zijn om wat voor de 

kinde ren te make n. Vele breiwerkjes e n 

intussen was Herman in de schuur te vinden 
\·oor het maken van het mooiste speelgoed. ln 

1961 begon de periode van de , ,1kanties in 
zomerhuisjes, eerst in Neede en l,iter bij de 

watermolen in H,iaksbergen. Een mooie tijd, 

w,rnr ze altijd met veel warmte aan terugdacht. 

Ze was dus al vroeg allee n. Samen met 

Bcrnh,ird Stockmann heeft ze nog enkele fijne 
jaren gehad. Bernhard overleed in 2000. 
Ze was een echt familiemens. 
Als je op bezoek kwam, vond ze dat gezellig; je 

h,1d de jas nog niet uit of ze zei: "de koffie is er 

al b ijna dem ". Er moest ook alt ijd wel wat bij, 

h et liefst een grote koek, maar toch minstens 

wel een kle inrje . Er kw,11nen kleinkinderen en 

ook achterkleinkinderen. Ze waren alles voo r 

haar. "Word je weer een beetje gelukkiger 
v,in", ze i ze dan. Ied er kind moest altijd een 

cadeautje krijgen, met de verjaardagen en 
uitern,nd met Sinterklaas of Kerst.Tor op hoge 

leeft ijd hield ze dat \'01. 
Er goed gekleed en gekapt uitzien was tot aan 
het e inde belangr ijk voor haar. 

Na haar negentigste ging haar gezondheid 
achteruit. Als je haar H oeg: "Hoc is her?" was 

h ,-ia r antwoord: "Oh, gaat wel." 

" iet klagen, ma,ir dragen" was haar motto. 

O p 20 augustus 2016 is ze op 92-jarige leeftijd 

na een kortstondig ziekbed gestorven, als 
laatste uit het grote gezin :Vh1ssclink. In januari 

2014 heeft ze haar en ige en d ierbare broer Jan 
verlo re n . Ze was de jo ngste zus, maar is het 

oudst geworden. 

Wij alle n wllen haar bijzondere warmte en 
hartelijkheid missen. 

Voor uw mede leven zijn wij u zeer dankbaar. 

G lane rbrug, 26 augustus 2016 


