
Een dankbare herinnering aan 

Ida Angelina Kuipers-Wildemors 
echtgenote van 

Hermanus Johannes Bernardus Kuipers. 

Zij werd op 4 juni 1949 in Tubbergen 
geboren. Gesterkt door het H. Sacrament 
van de zieken stierf zij onverwacht in het 
ziekenhuis " De Stadsmaten" te Enschede 
op 11 december 1990. 
Na een eucharistieviering in de parochie· 
kerk van St. Martinus te Losser hebben 
wij haar lichaam te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof aldaar op 14 december 1990. 

Ida ging van ons heen, voordat haar taak 
hier vervuld was. 
De meeste jaren van haar huwelijk werden 
helaas getekend door ziekte . Met een be
wonderenswaardige kracht en blijmoedig
heid wist zij haar ernstige ziekte te dra
gen. 
Zij was een sterke vrouw die je nooit 
hoorde klagen. En zij had daar alle reden 
voor. 
Drie keer per week moest zij haar gezin 
verlaten om te gaan dialyseren in het zie
kenhuis. 
Talloze operaties moest zij ondergaan. 
Ondanks dat, bleef ze altijd opgewekt. 

Toch verloor zij langzaam de hoop om in 
aanmerking te komen voor een nieuwe 
nier. Dit besef maakte haar wel eens moe
deloos en deed haar berusten in het feit, 
dat ze waarschijnlijk niet oud zou wor
den. 
Voor Herman, Judith en Marco was zij , 
ondanks haar ziekte, een steunpilaar. Al· 
tijd stond zij voor hen klaar en toonde 
belangstelling. Zij zullen haar enorm mis
sen. 
Sinds opa en oma plotseling achter elkaar 
wegvielen uit het gezin, miste zij duide
lijk de steun, die ze altijd van hen onder· 
vond. Dit maakte haar laatste levenspe
riode niet gemakkelijker. 
Onverwacht werd ook zij geroepen en om
ringd door haar man, kinderen en allen, 
die haar lief waren, is zij in alle rust 
heen gegaan. 
Moge zij bij God de rust vinden, die zij 
zo verdiend heeft. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens de 
lange periode van ziekte en na het over
lijden van mijn lieve vrouw en onze aller
liefste mama, willen wij u hartelijk dank 
zeggen. 

Herman Kuipers 
Judith en Marco 




