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Met veel liefde en waardering willen we blijven 

denken aan 

Thilda Kuipers - Smudde 

Weduwe van 

Johan Kuipers 

Zij werd op 6 mei 1931 te Losser geboren. Haar jeugdjaren 
bracht ze door op hoor geboortepiek de boerderij aan de 
Dinkel samen met hoar vader. moeder en haar 2 zussen en 
2 broers. Hier had ze een hele fijne tijd. 

Een kermisfeest in de wederopbouw jaren brocht haar in 
contact met haar latere echtgenoot Johan Kuipers, met wie 
ze in 1953 ten huwelijk trad. Na 41 joar een zeer gelukkig en 
fijn leven S<1111en te hebben gehad. werd ze weduwe. 

In haar leven heeft ze vele mensen willen en kunnen helpen. 
De sociale contacten d ie ze hadden als echtpaar. en later 
ook alleen, waren teveel om op te noemen. Alle relaties naar 
buiten hadden gemeenschappelijk dot ze allemaal iets te 
maken hadden met het welzijn van anderen, ze stond alt ijd 
klaar als er een beroep op haar werd 9edaan. 

Het 90f haar grote voldoening en de vrienden en kennissen 
die ze had hebben hoor veel plezier en krocht gegeven. 
Samen hebben ze mooie reizen gemaakt en ook later ging ze 
met hoor vriendinnen graag op reis. 

De geboorte van haar kleinkinderen heeft haar doen 
veranderen van een leuke moeder in een fijne oma, die 
altijd het beste met hun voorhad. Als de kinderen er waren, 
mocht en kon alles en je zog haar genieten. Ze beleefde veel 
plezier met de 3 oogappels. 

De levensvreugde en gezonde motivatie hielden haar op de 
been. ook toen haar gezondheid er op achteruitging en de 
mobiliteit verminderde. Ze bleef nog lang met iedereen aan 
de praat. Het wekelijkse boodschappen holen in Duitsland 
wat we samen vele jaren deden was een van de hoogtepunter 
in haar laatste jaren. De boodschappenkor was dan de 
rollator waarmee ze de prijzenslag won en er een gezellig 
uit j e van wist te maken. 

Thilda was een fijne en zeer zorgzame moeder. met een 
sterke eigen wil om het er beste van te maken en dat is haar 
zeer gelukt. Ze kan terug blikken op een mooi en volwaardig 
leven, waarbij haar gezonde geest en temperament hoor tot 
op haar laatste niet in de steek liet. 

Helaas is ze niet meer onder ons. Toch we kunnen er vrede 
mee hebben, ook al zal de leegte in ons hart e lke dog 
herinneren aan de mooie t ijd samen. Wij willen u hierbij 
namens haar bedanken voor de gezellige tijden die u samen 
heeft gehad en dat de fijne herinneringen nog lang mogen 
blijven bestaan. 

Als gelovig mens zullen wij afscheid van hoor nemen wetend 
dat ook dit leven bestemd is voor eeuwig leven. 

Zij moge ruste in vrede. 

Voor al u meeleven en u aanwezigheid bij de avondwake en/ 
of de besloten crematie zijn we u zeer erkentelijk. 

Wij hebben u belangstelling zeer op prijs gesteld. 
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