
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA PAUS 

echtgenote van Gerhardus Bernardus 
Kuipers. 

Zij werd 27 augustus 1886 geboren te 
Tubbergen en overleed 7 januari in al
le vroegte in het verpleegtehuis Euge
ria te Almelo. 11 januari werd zij be
graven op het R.K. kerkhof te Vrie
zenveen. 

Zij was een godvruchtige en arbeid
zame vrouw. Ze heeft veel armoede ge
kend, twee wereldoorlogen meege
maakt en een zware crisistijd. Maar ze 
was altijd tevreden met Gods Wil, het 
was nooit te koud of te warm. Bijna 70 
jaar lang is zij gehuwd geweest en in 
al die jaren is er een onlosmakelijke 
band tussen haar en haar man gegroeid. 
Zo werd zij de lieve vrouw, die we ken
nen van de laatste jaren. Ze had in· 
tens verdriet, toen haar volwassen zoon 
Gerard enige jaren geleden plotseling 
overleed, maar ook toen was het een 
verdriet zonder enige bitterheid en in 
volle overgave. Toch heeft ze in haar 
laatste levensmaanden nog ontzettend 

veel pijn geleden. Nooit in haar leven 
klaagde ze, maar in de laatste maanden 
sc:hreeuwde ze soms van pijn. We be
grepen het eerst niet evenmin als we 
begrepen, waarom ze zo onrustig w~rd 
en elk moment op een andere stoel gmg 
zitten. Omdat ze niet klaagde, dachten 
we, dat de hoge ouderdom haar gees • 
tcsvermogens verzwakte. 

Maar het was allemaal pijn. Onbegrij
pelijk, dat zo'n lieve vrouw in haar ho
ge ouderdom nog zoveel pijn moest lij
den. Zij echter kwam niet in opstand. 
maar gaf zich geheel over aan Gods 
H. Wil. 

Ook wij vertrouwen haar toe aan Go.d 
in het geloof, dat de dood niet kan schei
den, die in een langdurig toegewijd le
ven hecht met elkaar verbonden zijn 
geraakt. Gods zachte hand neemt nu al· 
le pijn en zorg van haar weg. 

Voor uw blijken van meeleven bij het 
overlijden van mij lieve vrouw, orize 
moeder, schoonmoeder en oma zijn we 
u zeer dankbaar. 

Fam. G. Kuipers 


