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Aan het eind van een lang en dienstbaar leven kwam Door, onze zus en 
tante in verpleeghuis Eikenhorst. Ze miste haar huis, maar ze schikte zich. 
De laatste dagen ging ze plotseling snel achteruit. Gelukkig konden we nog 
veel bij haar zijn. 
Met veel liefde en dankbaarheid denken we aan haar terug.

Door was de oudste van de 6 kinderen van Kobus Kuijpers en Nelleke Kosman. 
Zachte lieve ouders, die op de hoek van de Cranenburgsestraat/Heikant 
woonden. De oorlog, het feit dat het huis in brand geschoten werd en zusje 
Mientje door een kogel gedood, heeft ze heel bewust meegemaakt. Ook de 
evacuatie en de wederopbouw. Het was een zware tijd voor allen.
Vanzelfsprekend ging ze na school werken: eerst in een banket-winkel in de 
Molenstraat, later als kinder- en kamermeisje in hotel Val Monte. Door was 
overal inzetbaar. Ze werkte er met hart en ziel. De goede contacten zijn altijd 
gebleven.
Op 20-jarige leeftijd ontmoette ze Piet. Na 10 jaar verkering kwam er op de 
Heikant in 1958 eindelijk een huis voor hen. Ze heeft er, vlakbij haar ouderlijk 

huis, gelukkig en lang gewoond. Tot hun verdriet bleef hun huwelijk kinderloos. 
Maar toen Thea, echtgenote van broer Ben, ernstig ziek werd en twee jaar later 
stierf, waren Door en Piet hun toeverlaat. Bas is praktisch bij hen opgegroeid 
en ook Pauline en Gabriëlle vergat ze niet. 
In 1984 stierf, tot haar grote verdriet, Piet - na een lang ziekbed. Door toonde 
zich veerkrachtig en zette zich met hart en ziel in voor broer Ben en zijn gezin.
 
Door was recht door zee en daadkrachtig, een mens van de oude stempel: 
alles op uur en tijd. Ze was heel zelfstandig en stond op haar strepen als het 
nodig was. Haar geheugen en verstand lieten haar tot het laatst nooit in de 
steek. Ze had een gouden hart, maar zei het ook als iets haar niet aanstond. 
Ze was een gelovig mens. Als er iets te doen was in de kerk, was Door erbij. 
Haar �ets wist zelf de weg.
In het gezin van Bas en Trudy hoorde ze er bij. Door vond dat vanzelfsprekend. 
Ze kwam dagelijks. In het weekend gingen we bij haar op de kof�e en er was 
dan zondagse soep. Overslaan was er niet bij. Tot de voorlaatste zondag 
bezochten we haar.
Naar de Hüsenhof verhuizen deed haar veel pijn, maar toen ze er woonde 
vond ze het �jn. Na een ongelukkige val, kon ze ook daar niet blijven. In vrede 
is ze gestorven. 

Door, lieve zus en tante, van harte bedankt voor alles wat je voor ons hebt 
gedaan en betekend. Vooral voor wie je was in ons midden: een bijzonder 
mens. Het ga je goed op je nieuwe reis. Doe Piet en al onze dierbaren onze 
groeten.

Familie Kuijpers
Familie de Bruin


