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In dankbare herinnering aan 

ALEIDA GERHARDA OOINK 
weduwe van 

HERMANNES JOHANNES KUIPERS 

Zij werd geboren op 19 oktober 1898 te Haaksbergen. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij overleden 
op 17 juni 1994 te Hengelo. Na de viering van de Eucharistie 
in haar parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Hen
gevelde, werd zij begraven op het kerkhof van de parochie. 

Haar stem en haar zorg voor anderen horen bij het beeld van 
onze moeder en oma. Altijd was zij bezig met denken en wer
ken en regelen. In het grote gezin thuis en bij het werk op de 
vereniging, wat nu de Bron is in Haaksbergen, was haar opti
misme en haar hartelijke belangstelling voor mensen welda
dig. 
Na het sterven van haar man in 1965 is zij gaan reizen naar 
de gezinnen van Jan en Bennie in Australië. Zij genoot hier
van. In haar geest en in haar hart was zij vaak aanwezig bij 
alles, wat daar gebeurde. 
In 1970 kwam zij in het gezin van Jo en Marinus. Ook hier 
pakte zij van alles op. Zij ging naar de gymnastiek, breide 
sokken, wandelde met de jongens naar de watermolen. Alles 
deed zij, terwijl haar gastvrijheid door klinkt in haar gezegde: 
"Wie hard werkt, moet goed eten." 
Zij had innerlijk een diepe waardering voor de manier waarop 

zij oud mocht worden. Zij zou geen zondag overslaan, wat de 
kerk betreft, maar daarnaast had zij haar dagelijks gebed en 
de verering van Maria. Zij vergat niet om op zondagmiddag 
op ziekenbezoek te gaan. De verpleeghuizen in Haaksbergen 
en Delden en het ziekenhuis in Hengelo heeft zij jarenlang 
bezocht om mee te leven met dorpsgenoten, vrienden of ken
nissen. En in nood klopte niemand vergeefs bij haar aan, 
want zij was goedgeefs en stond open voor wat mensen kun
nen meemaken. 
Te midden van haar klein- en achterkleinkinderen bleef zij 
een "jonge" oma. Zij bleef, ondanks haar hoge leeftijd, mee
denken met alles wat rondom haar gebeurde. 
Zij aanvaardde ook, toen zij ziek werd, dat aan haar leven 
een einde zou komen. Zij durfde hierover ook te praten en zij 
nam met een dankbaar gevoel afscheid. 

Heer, wij danken U voor alles, 
wat U ons gegeven hebt 
door het leven van onze moeder en oma. 
Geef haar uw eeuwig leven, het eeuwige licht, 
geef dat zij in onze herinnering mag blijven 
wie zij voor ons is geweest. 

Voor Uw blijk van medeleven, ondervonden na het overlijden 
van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder, zeggen 
wij U onze oprechte dank. 

Uit aller naam: familie Kuipers 


