


Vol liefde en dankbaarheid 
herdenken wij 

Truida Johanna Maria 
Kuipers-Peters 

Truus 

echtgenote van Johannes 
Marinus Kuipers 

Ma werd geboren te Hengelo op 24 december 1922 in 
een gezin van vijf kinderen. Op 14 november 2005 over
leed zij na voorzien te zijn van het Sacrament der zieken, 
na een kortstondig ziekbed in het ziekenhuis te Hengelo. 
Na een gezongen uitvaartviering in haar kerk, de Heilige 
Blasius te Beckum, hebben we haar te ruste gelegd op 
het parochiële kerkhof aldaar op 19 november 2005. 

Als boerendochter heeft Ma het leven al vroeg ervaren 
als hard werken , niet zeuren en vooral altijd voor elkaar 
klaarstaan. Ondanks het vroege verlies van haar vader 
heeft Ma samen met haar moeder, broers en zussen van 
een fijne jeugd mogen genieten op de ouderlijke boerde
rij te Hengelo. Al weer ruim 49 jaar geleden trouwde 
Mama met Pa en ging wonen in Dele aan de 
Haaksbergerstraat 140 en later in hun zelf gebouwde 
nieuwe huis aan de Sluitersdijk 32. De sterke band met 
broers en zussen bleef bestaan. Ook na haar huwelijk 
heeft Ma nog zeker 30 jaar de was en het strijken voor 
haar beide ongehuwde broers, of zoals zij zei 'de oonze ', 
verzorgd. Ook werden haar broers geregeld gebeld en 
bezocht. 

Ook met haar zus Sien werd elke dag gebeld. 
Familiebanden waren belangrijk voor Ma. Ma en Pa 
vormden een onafscheidelijk team. Ma ondersteunde Pa 
in zijn werk waar ze maar kon en zorgde dat het huis tip
top in orde was, alles had zijn vaste plaats. Door de lief
de voor elkaar en de geboorte van hun beide kinderen 
ontstond een hecht gezin waarin Ma de spil was en waar
in alles mogelijk was. Ma genoot intens van haar kinde
ren en kleinkinderen op wie ze ook erg trots was. Ma was 
niet iemand die op de voorgrond wilde treden. Ze viel op 
door haar altijd verzorgde uiterlijk, ze zag er graag mooi 
uit, haar hartelijkheid en de altijd aanwezige gulle lach op 
haar gezicht. Ook was ze altijd zeer gastvrij hetgeen 
menigeen mocht ervaren. Zelfs de laatste dagen van haar 
leven vergewiste ze zich er nog van dat iedereen die haar 
in het ziekenhuis bezocht toch maar koffie zou nemen. 
Haar gelukkige leven met Pa, de kinderen en kleinkinde
ren werd wreed verstoord door het plotselinge overlijden 
van Siny, een gemis voor haar dat ze nimmer meer te 
boven is gekomen en waar ze intens veel verdriet van 
heeft gehad. Een verlies dat haar levensvreugde doofde. 
En nu zo plotseling is Mama er niet meer. Wij hadden 
haar nog graag jaren in ons midden gehad. Ma, we zul
len je ontzettend missen en nooit vergeten, jouw wil, 
jouw goede zorgen, jouw lach, jouw .... alles. Ma bedanktl 

Wij danken iedereen van harte die door zijn of haar aan
wezigheid bij ons thuis, de avondwake, begrafenis of 
door een ander blijk van medeleven heeft willen delen in 
ons verdriet. Dit heeft ons erg goed gedaan. 

J.M. Kuipers, kinderen en kleinkinderen 


