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In dankbare herinnering aan 

Agatha Berendina Theresia 
Kerver-Hemelt 

echtgenote van Leo Gerhardus Kerver 

Zij werd geboren op 15 januari 1929 te Erica. Op 
woensdag 16 mei j.l. overleed zij onverwacht in 
het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Op 

maandag 21 mei 2001 werd de Uitvaartmis 
gehouden in de Ariënsgedachteniskerk te 

Enschede, waarna we afscheid van haar hebben 
genomen tijdens de crematieviering te Usselo. 

Ada was een sterke vrouw die meer om anderen 
bezorgd was dan om zichzelf. Ze Ilias altijd bezig 
en praatte graag met anderen, al was het met 
iemand in de supermarkt, maar ze stak ook graag 
de armen uit de mouwen. Want werken, poetsen 
en schoonmaken was haar lust en haar leven. Dat 
was niet alleen thuis, maar ook bij anderen. Zo 
heeft ze jarenlang bij de Thuiszorg gewerkt om 
deze mensen een hart onder de riem te steken en 
het huis schoon te maken. Daarnaast deed ze ook 
vrijwilligerswerk, tot op het laatst was ze actief in 
de Ariënsgedachteniskerk. 
De term "Poetsengel" doet haar recht: ze was een 
lieve vrouw die graag schoonmaakte. 
Ze had graag mensen om zich heen waar ze 
graag voor zorgde, van in het begin van haar 
huwelijk de diverse nichtjes, als later de buurkin
deren en de vrienden van haar zoon die altijd 
graag op bezoek kwamen. 

Ada heeft altijd positief in het leven gestaan en 
was altijd vrolijk, ook al had ze pijn. Naast haar 
werk had ze alt ijd tijd voor een hobby: in de tijd 
dat haar handen dat nog toestonden: handwerken 
en kantklossen. Toen de reuma dat niet meer toe
liet loste ze graag puzzels en cryptogrammen op. 
Ze heeft alle stormen die ze in haar leven tegen
kwam getrotseerd. Al op zeer jeugd ige leeftijd 
overleed haar moeder en heeft ze op 12-jarige 
leeftijd de zorg voor het gezin van 7 kinderen en 
haar vader op zich genomen. Later heeft ze jaren
lang voor haar man gezorgd toen hij met zijn 
gezondheid tobde. In haar verdere leven heeft ze 
vele malen voor diverse operaties in het zieken
huis gelegen en na de geboorte van haar zoon 
heeft ze ook een longembolie gekregen waarna ze 
9 dagen lang voor haar leven geknokt heeft en 
deze strijd uiteindelijk heeft gewonnen. Haar posi
tieve kijk op het leven en haar doorzettingsvermo
gen hebben haar er toen doorheen gesleept. Zo 
dachten we ook nu dat ze zich hier weer doorheen 
zou slaan en dat ze weer gezond naar huis zou 
komen. Maar deze keer heeft ze de strijd voor het 
leven verloren en heeft God haar tot zich geroe
pen. Ze is gelukkig snel en rustig heengegaan. 
Helaas hebben we geen persoonlijk afscheid van 
haar kunnen nemen. 

Wij danken iedereen die in deze laatste weken zo 
met haar en ons heeft meegeleefd en in de dagen 
na het overlijden van mijn dierbare vrouw en mijn 
lieve moeder ons gesteund en getroost hebben. 

Leo 
Paul 


