
De Heer 
roept alle mensen 

naar zijn veilig huis 



In dankbaarheid herdenken wij 

Anna Kuipers-Olthof 
echtgenote van 

Hein Kuipers. 

Moeder werd geboren op 22 juni 1905 
in Glanerbrug. Na een slepende ziekte 
is zij gestorven op 28 september 1981 
te Losser. Zij is t ij dens haar ziekte 
gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken. Wij hebben afscheid van haar 
genomen in een Eucharistiev ieri ng in 
de Gerardus Majellakerk te Overdinkel, 
waarna we haar te rusten hebben ge
legd op het kerkhof aldaar. 

Het is bi jna niet met woorden te zeg 
gen hoeveel moeder betekend heeft voor 
vader en de kinderen, ko rtom voor ieder
een die aan haar zorgen waren toever
trouwd . 
Moeder heeft met grote toewijding en 
liefde gewerkt voor haar gezin. Daarbij 
is niets haar bespaard gebleven. Ze 
heeft de vreugde van het moederschap 
gekend, maar ook het intense verdriet, 
dat een gezin met twaalf kinderen met 
zich mee kan brengen. Toch heeft zij 
vanuit haar mens-zijn en haar gelovig 
vertrouwen de kracht ontvangen om sa
men met vader het gezin te leiden. 

Ze was een vrouw, die nooit klaagde, 
maar alles in haar hart bewaarde. Zij 
hield niet van grote woorden, maar wist 
te geven. Dat kenmerkte haar leven, 
waarbij ze niemand tot last wilde zijn. 
Zelfs niet voor haar oudste dochter, 
bij wie ze de laatste levensdagen heeft 
doorgebracht. 
Z ij wilde sterven in een vertrouwde 
omgeving. En bij zo'n omgeving hoor
den ook de kleinkind eren en de achter
kleinkinderen. 
Het va lt ons hard haar te moeten mis
sen, maar wij zoeken kracht bij elkaar 
in de overtuiging, dat moeder voor 
eeuwig leeft. 
Goede God, wij danken u, dat wij zo'n 
echtgenote en moeder hebben gehad. 
Help ons verd er te leven in dezelfde 
geest, waar in zij heeft geleefd : elkan 
der helpend en vol zorg voor elkaar. 

Wij danken u hartelijk voor het mede
leven en de belangstelling, betoond na 
het overlijden van mijn innig geliefde 
vrouw, onze lieve en zorgzame moeder 
en oma. 

H. B. Kuipers 
kinderen, klein - en 
achterkleinkinderen. 


