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In dankbare herinnering aan 

Christina Berendina Geertruida 
Kuiper - Vinke 

Geboren te Losser op 4 april 1914. 
Sinds 28 september 1996 weduwe van 

HARM KUIPER 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken in alle 
vrede overleden op 29 februari 2004. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
van het Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug namen we 

op 5 maart 2004 afscheid van haar en hebben haar 
begeleid naar het crematorium "Twente" te Usselo. 

Onze goede ma en lieve oma kon terugzien op een 
welbesteed leven. Voortgekomen uit een groot 
gezin, kwam zij in dienst van verschillende families. 
Ofschoon zij, begiftigd met een helder verstand, 
liever onderwijzeres had willen worden. Eenmaal 
gehuwd bleef zij een hardwerkende en zorgzame 
moeder binnen haar gezin, maar tegelijk stond zij 
ook altijd klaar voor anderen en wist zij zichzelf 

weg te cijferen. Zij was heel positief ingesteld en 
zag in iedereen het goede. Toen pa vroegtijdig ziek 
werd, heeft ze hem met alle zorg en liefde die in 
haar was ter zijde gestaan. Blijmoedig van aard 
moet die zorg haar evenwel wel eens heel zwaar 
gevallen zijn. Daarom was het zo mooi, dat zij 
nadien nog enkele keren op vakantie kon gaan met 
haar broer en zus, waarop ze genoten heeft van de 
wonderen van Gods schepping. Zij was een gelovige 
vrouw, die het leven trachtte te aanvaarden zoals 
God dat beschikte, die al tevreden was met kleine 
dingen, weinig eiste voor zichzelf en blij was met 
het meeleven van haar kinderen en kleinkinderen. 
Trouw zocht zij haar kracht bij Christus in de 
Eucharistie en bij Maria, de Moeder van Jezus. 
Daarom zag zij ook niet op tegen haar naderende 
levenseinde omdat zij geloofde in Gods woord, dat 
Hij een eeuwig leven heeft bereid voor die in Hem 
geloven. 

Goede moeder, lieve oma, 
dank voor lil/es! Rust in vre.de 

en wees voor ons een voorspraak. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen 

Glanerbrug, 5 maart 2004 




