


In liefde blijven wij gedenken 

Berry Kuipers - Olde Olthof 
Echtgenote van Tonnie Kuipers 

Zij is geboren te Borne op 11 juli 1940 en thuis over
leden op 29 apri l 2005 eveneens te Borne. Na een 
gezongen Eucharistieviering hebben we haar vanuit de 
parochiekerk Maria Onbevlekt Ontvangen te Zenderen 
te ruste gelegd op het kerkhof te Borne op 4 mei 2005. 

Ons Ma zal bij ons voortleven als een zorgzame en 
gastvrije moeder. Geboren in een slagersfami lie als 
de jongste van acht kinderen. Op 24 november 1965 
trouwde zij met Tonnie Kuipers. Berry en Tonnie waren 
een hecht stel. Samen werden zij vader en moeder van 
drie kinderen: Jan, Ton en Marion en opa en oma van 
zes kleinkinderen. Ma vond het fijn om haar kinderen, 
schoondochters, schoonzoon en haar kleinkinderen om 
zich heen te hebben. 
Graag gingen Pa en Ma met het hele gezin op vakantie 
naar hun geliefde plaatsje Söll in Oostenrijk. Samen de 
kerstdagen doorbrengen met kaarsjes en de paasdagen 
met eieren zoeken was voor haar heel speciaal. 
Ze hield ervan om samen uit eten te gaan, maar i.v.m. 
haar ziekte was dit het laatste jaar bijna niet meer moge
lijk. Ma organiseerde graag feesten, maar wenste zelf 
niet graag in de belangstelling te staan. Ook dit jaar was 
ze ondanks haar niet zo goede gezondheid toch nog 
even aanwezig op de carnaval. 

Haar hobby's waren puzzelen, boeken lezen en sport 
kijken op televisie. Vele avonden werden gevuld met het 
leggen van een kaartje. 
Te vroeg is Berry, ons Ma van ons heen gegaan, een 
groot verlies voor ons allen, maar in het bijzonder voor 
ons Pa. Een ongeneeslijke ziekte heeft haar van ons 
weggenomen. 
Haar overtuiging was echter dat het hiermee niet 
afgelopen was. We geloven dat liefde ons za l blijven 
verbinden ook over de grens van de dood heen, want we 
houden van haar precies zoals ze was. Moge ze leven 
in de vrede en li efde van God. 

Lieve Oma, 
Te klein zijn we om te begrijpen. 
Te klein ::.ijn we om te weten. 
Te klein zijn we 0111 te verliezen. 
Maar g,vot ::.ijn we 0111 van je te houden. 

Pim, Thorn, Bjarne, Rinse, Martijn, Ruben. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van mijn li eve vrouw en onze 
zorgzame moeder en oma, zeggen wij u graag hartelijk 
dank. 

Tonnie Kuipers 
Jan , Stephanie, 
Ton, Karin, 
Marion, Herbert, 
en kleinkinderen. 


