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In liefdevolle- herin nering

Lucy Gulpers-Cauberg
echtgenote van

Math Gulpers

* 7 juni 1950 te Meerssen ï 16 maart 2OA7 te Landgraaf

Lieve lieve Lucy,

Jij was een héél bijzonder mens en jij was je daar helemaal niet van
bewust, Zoals jij in het leven stond, was voor jou een normale zaak.
Genieten schreef jij met een hoofdletter. Jij genoot van vakanties, in
Zweden en Noorwegen vooral. En de laatste jaren van ltalië in het
voorjaar. Maar ook van de kleine dingen, zoals een terrasje pikken,
het zondagse ontbijtje of zelfs van het zelf gezette kopje koffie elke
morgen om 11.00 uur. Jij genoot van je gezinnetje en van veel
mensen om je heen. Jouw spontaniteit en gastvrijheid stonden altijd
weer garant voor een gezellig avondje of een goed gesprek.
Jij kon goed luisteren en stond iedereen met raad en daad bij. Daarbij
cijferde je steevast jouw eigen fysieke klachten weg, terwijl wij wisten
en weten welk een hevige strijd jij de laatste vier jaren hebt
gestreden. Jij had een groot hart voor de mensen en gaf bijzonder
veel liefde weg. Gedurende de ziekte en vooral de laatste weken werd
goed zichtbaar hoezeer ontzettend veel mensen ook intens veel van
jou hielden. Dat moet jou goed hebben gedaan.

Voor ons gezinnetje was je altijd een voorbeeldig, Iiefde- en
begripvol màatje, Wij konden niets geheim houden voor jou. Jij had
een bijzondere gave problemen van iemands ogen af te lezen en
deze vervolgens bespreekbaar te maken. lij kon zo ontzettend
genieten van momenten samen. Jij toonde altijd interesse voor ons,
voor ons werk, voor onze hobby's. Jij was heerlijk spontaan, altijd
goed gehumeurd en zeer positief ingesteld. Jij deed er alles aan om
ons het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Jij was vreselijk
sterk in de strijd tegen de ziekte waardoor jij voor ons het leven
jarenlang leefbaar hield. Wij hebben jou zo goed mogelijk gesteund,
maar eigenlijk was jij altijd onze steun en toeverlaat. lij zei bijna
dagelijks hoe ontzettend veel jij van ons hield.
Ondanks jouw fysieke gesteldheid riep jij altijd weer: "ik ben de
gelukkigste mens op deze wereld!" Wat was jij toch een fantastisch,
lief en krachtig persoon. lij hebt ons voor gedaan hoe het leven
geleefd moet worden. Helaas heb jij het zelf niet af mogen maken,
Wij hebben er veel van geleerd en wij hopen de kracht te hebben het
op eenzelfde wijze te kunnen voortzetten.Wij zijn trots en dankbaar
dat jij al die jaren bij ons was.Wij zullen je nu vreselijk gaan
missen.
Dank je voor alles wat je voor ons hebt gedaan!

Math
Cyril en Teuntje
Bernice
Namens Lucy danken wij jullie allen die hier en nu aanwezig zijn
voor jullie vriendschap en liefde voor haar, voor jullie medeleven
tijdens haar ziekte en voor jullie komst vandaag hier naar toe. Zij zal
er van genieten!

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 28 april om
18.00 uur in de parochiekerk H, Familie te Schaesberg-Landgraaf.


