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Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

JOHANNA MARIA BE UNOERS 

Zij werd geboren te Losser op 27 juli 1922. 
Zij sloot in haar geboorteplaats haar kerke
lijk huwelijk op 28 november 1962 met 

Antonius Hendrikus Kemerink 

In het Oldenzaalse ziekenhuis ontving zij 
de Ziekensacramenten en stierf daarna vrij 
spoedig op 28 december 1983. Op het kerk
hof van de Maria Geboorteparochie te Los
ser werd zij begraven op de laaste dag van 
het jaar 1983. 

Annie woonde haar hele leven in haar ouder
lijk huis. Van jongs af was zij gewend veel 
mensen om zich heen te zien, want buren 
en bekenden kwamen nog al eens geregeld 
in het ouderlijk cafe .. Betlehem" om een 
praatje te maken, nieuwtjes te wisselen en 
prijzen te beluisteren van koren, ei, land en 
vee. Het ging er echt dorps aan toe. Het was 
er gezellig. 

Geen wonder dus, dat Annie na haar huwe
lijk graag haar man behulpzaam was op de 
boerderij en in het café, want zij waardeerde 
het zeer, wanneer men haar enige aandacht 
schonk. 
Voor haar broer Gerhard heeft zij lang ge
zorgd. Kinderen hadden Annie en Toon dik
wijls gevraagd in hun gebeden, maar op aar
de wordt niet alles vervuld. 
God weet, wat het meest te bewonderen 
valt: de liefde van Annie of het geduld van 
Toon. Samen naar het dorp, samen naar de 
winkel en samen in gebed naar de kerk. 
Het Mariakapelletje aan de overkant van hun 
huis werd 's zomers door Annie menigmaal 
versierd met een bos veldbloemen. 

.. werp, Heer alle poorten uit het slot, 
Zodat een held, naar 't oud gebod, 

De wegen gaan kan, leidend tot 
Een uit geluk geboren lot." 

Voor de vele blijken van belangstelling on
dervonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve vrouw betuig ik u mijn 
oprechte dank. 

A.H. Kemerink. 


