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Zij werd geboren in Hertme op S novem
ber 1894 en is voorzien van het Sacrament 
der Zieken overleden op 18 november 1986. 
Wij hebben haar ter ruste gelegd op her 
1<erk~of te Rossum. Daar wacht zij op de 
verruzenis. 

De hoge leeftijd srrekte haar tot eer. want 
tot het laatste toe was 1ij een voorbeeld 
van christelijke levensopvatting. Zoals zij 
geleefd heeft. zo is zij ook naar de Heer 
teruggegaan. kalm en gelaten. Geheel over
gegeven aan God is zij zachr van ons ge
scheiden. om beloond te worden voor het 
vele goede dat ze gedurende haar lange 
leven hier op aarde heeft gedaan 
Haar hele leven was een aaneenschakeling 
van zorgen voor anderen. Eerst haar moe
der en later een hele kinderschaar die aan 
haar zorgen werden toevertrouwd Daarom 
ook was ze zo dankbaar dat op haar oude 
dag zo goed voor haar werd gezorgd. Zij 
wist wat dit betekende. 
Haar was de gave van het gebed gegeven 
en daarin zocht zij haar hacht. De rozenkrans 

was haar zeer dierbaar en onophoudelijk 
heeft zij gebe~.en. Uit die kracht putte zij 
ook toen her luden tol haar kwam in aller
lei ziektes. Hoe erg moet het voor haar 
geweest zijn toen ze niet meer kon zien. 
Klagen deed ze niet. ze wist alles te aan
vaarden als komend uit Gods hand. 
Ze kon genieten van het bezoek dat ze 
kreeg en bllJ en geestig kon ze vertellen 
over vroeger en hele gedichtenbundels 
kende ze uit haar hoofd. 
Vol ontroering staan we bij het uitgeleefde 
lichaam van deze onvergetelijke moeder. 
We weten dat zij vanuit de hemel onze 
voorspreekster zal zijn De levens van haar 
kinderen en kleinkinderen. waar ze zo veel 
van hield. zal ze bij God aanbevelen. 
~inderen en kleinkinderen. Dank voor jullie 
liefde en toewuding voor mij. Treur niet al 
te 1t'er. Blijf in gebed aan mij denken. Een 
maal zullen we elkaar terugzien bij God. 

Maria, Moeder van de H. Rozenkrans. bid 
voor ons. 

De familie Kemerink dankt u allen hartelijk 
voor het medeleven bij het nog zo onver
wachte overlijden van onze dierbare moeder 
en grootmoeder. 


