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Ter dankbare herinnering aan 

JOSEPHINE HENRIETTE TEN CATE 

echtgenote van wijlen 

WILLEM PETRUS VEMER 

Geboren te Hengelo (0) op 7 november 1902, 
overleed zij na gesterkt te zijn door het sacra
ment der zieken in de vroege morgen van 
21 augustus 1985 in het St. Gerardus Majel la 
ziekenhuis te Hengelo (0) . Biddend hebben we 
afscheid van haar genomen In de H. Hartkerk 
te Hengelo op 24 augustus d.o .v. en haar 
lichaam te ruste gelegd in het famil iegraf te 

Groenlo bij vader. 

Stammend uit een twents fabrikanten ges lacht 
was zij er trots op de e igenschappen te bez itten . 
die toegeschreven worden aan de twentenaren: 
zoals: doorzettingsvermogen. trouw, soberheid 
en bescheidenheid. Ze hield ook van het twent· 
se land. tijdens haar ziekte genoot ze van de 
autoritjes door de twentse dreven. 

Ze was zeer intel l igent. één van de eerste 
vrouwelijke leerlingen van het gymnasium te 
Hengelo, was vro ijk, charmant en beschouwend. 

Al vroeg leerde ze de godsdienststrijd kennen. 
Haar vader was doopsgezind. haar moeder 

katholiek. In haar opvoeding leerde ze waar· 
dering te hebben voor velerlei opvattingen, wat 
in die tijd iets bijzonders was. 

Zelf zocht ze intens naar de zin van het leven 
en voelde ze zich op weg, begeleid door een 
hogere macht. 

In haar huwelijk steunde ze graag op vader. d ie 
primair reagerend, ko rdaat gemakkelijk de be· 
slissingen nam. Toen ze na 52 jaren huwe lijk 
plotseling alleen kwam te staan, v lei haar zeker 
In het begin het zelfstand ig zijn erg moeil ijk. 

Langzamerhand kreeg ze de kracht, ook toen 
haar ziekte zich duidelijker openbaarde, om 
haar leven een eigen inhoud te geven. Ze sloot 
zich niet op in haar eigen problemen. klaagde 
n iet, maar stond open voor anderen. 

Ze had 'n voorname houding, zelfs zo dat 
volgens de doktoren. de verpleegsters in het 
overlijdensrapport hadden geschreven: .. Me· 
vrouw Vemer-ten Cate is als dame overleden". 

Ruim 6 j aren zijn wij als kinderen alleen met 
haar geweest. Het is een waardevolle periode 
geweest voor ons. Door haar zijn, zijn wij zelf 
meer mens geworden. 

Vader in de hemel, laat haar na zo'n lang en 
vruchtbaar leven voor altijd gelukkig zijn bij U 
samen met vader in Uw rijk van vrede en liefde. 


