
t 
Degene die ik lief heb verlaat ik 

om degene die ik lief had terug te zien. 

Met liefde en in dankbaarheid denken wij terug aan: 

LIDA VAN DER ZANDE 
echtgenote van Theo Kupper 

Zij werd geboren op 13 november 1921 te Denekamp en 
overleed thuis op 23 oktobér 2001. 

Haar vader heeft zij vrijwel niet gekend. En veel te vroeg 
verloor ze ook haar moeder, die langdurig ziek was geweest. 
Zij nam toen haar moeders taak over en zorgde voor het 
gezin. Maar ook later toen ze haar eigen gezin had, was ze een 
steun en toeverlaat voor mensen om haar heen. 

Ma, altijd stond je klaar voor de eigen kinderen en voor 
anderen. Wij hopen dat je hebt ervaren hoe geliefd je was en 
hoeveel je voor mensen hebt betekend. 

Je kinderen, maar meer nog je kleinkinderen waren alles voor 
je en het deed je dan 09k veel verdriet toen Rianne in 1999 
overleed. 

In april van dit jaar kreeg je te horen dat je zélf ernstig ziek was 
en je niet lang meer te leven had. 
Boven verwachting hebben pa en jij toch nog jullie 50-jarig 
huwelijksfeest kunnen vieren. Dit is door jullie ervaren als 
kroon op een liefdevol huwelijk. Je hebt zelfs nog de 75' 
verjaardag van pa mogen meemaken. 

Ma was een trouwe kerkgangster en een overtuigd vereerster 
van de H. Maria. 
Haar geloof en de overtuiging dat ze na haar dood 
opgenomen zal worden in het Rijk Gods, sterkten haar. Ze 
sprak open over haar ziekte en over doodgaan en vond 
samen met pa de kracht om ook haar laatste zaken zelf te 
regelen. 

Ma, samen met pa heb je veel verre reizen gemaakt, maar 
deze laatste reis zul je alleen moeten maken .. . 

Rust zacht lieve Lida, dag lieve ma. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn vrouw en onze ma en oma zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Familie Kupper 




