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Een dankbare herinnering aan 

Marle Kemerlnk - Damgrave 

op 17 januari 1913 geboren In Rossum en sinds 6 
februar11974 weduwe van Johan Kemerink. 
Zij stierf • 84 jaar oud • op zondagmorgen 16 novem· 
ber 1997 in het verpleegcentrum Twente • Oost te 
Denekamp. 
Donderdag 20 november hebben we haar naar haar 
laatste rustplaats gebracht op het R.K. kerl<hof in 
Rossum. 

Een sterke vrouw is van ons heengegaan en laat ons 
In verdriet achter. Troost geeft ons de gedachte dat zij 
een lang, arbeidzaam en welbesteed leven heeft 
geleefo. We weten uit haar verhalen, dat zij op de boer· 
der1j van de "Leemboer" een gelukkige jeugd heeft 
gekend. De wereld was voor haar groter dan Rossum 
alleen want ondanks het harde en zware boerenwerk 
deed ze haar uiterste best er smaakvol en verzorgd uit 
te zien. Met humor wist ze te vertellen hoe ze haar 
strenge maar rechtvaardige vader keer op keer te slim 
af was en precies klaar kreeg zich te kleden zo ze 
wilde. ZIJ ontwikkelde een perfectie, die ze in alles in 
haar leven probeerde aan te brengen. . 
In haar zorg voor anderen cijferde ziJ zichzelf volled1g 
weg, niemand zou ooit tevergeefs een beroep op haar 
doen. 
Ze was 38 jaar toen ze haar ouders verliet, met vader 

trouwde en naar Lemselo verhuisde. Met veel plezier 
en liefde hebben ze de zorg voor de boerderij gedeeld 
en haar kinderen waren haar grootste geluk. Het was 
een enorme slag voor haar toen vader in februar11974 
stierf en zij achter bleef met de zorg voor ons en voor 
de boerderij. Door zlch vol overgave op haar taken te 
storten is het haar gelukt weer zin aan het leven te 
geven, hierin gesteund door haar diepe geloofsover
tuiging. Het is altijd een wens van haar geweest een 
nieuw huls te bouwen en dit heeft ze kunnen realise· 
ren. We weten dat de laatste levensjaren heel gelukkig 
voor haar waren. Intens heeft ze genoten van het bul· 
tenleven en voor het werk In de tuin was een dag soms 
veel te kort. Ook haar kleinkinderen waren alles voor 
haar. Langzaam werd haar gezondheid echter minder, 
al viel het haar heel moellijk dat te erkennen. 
Aanvaarden wilde ze het niet, ze kon alleen maar 
vechten. Op 26 november vor1g jaar werd ze door een 
beroerte getroffen en haar stem verstomde, zij die 
alles zelf deed en alles zelf kon moest nu door ande· 
ren geholpen worden. Nooit zullen we weten wat ze 
hiervan merkte, we kumen alleen hopen dat ze het 
onwetende kind was dat ze leek. Bijna een jaar heeft 
het geduurd voordat haar sterke lichaam op was, stil 
en vredig is ze uit het leven weggegleden. 

WIJ danken u hartelijk voor uw belangstelling en mede· 
leven tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze 
zorgzame moeder en lieve oma. Els • Addy 

Jan • Jacqueline 
AJoys • Llsa 
Martin • Yvonne 
en kleinkinderen 


