
Voor uw blijk van belangstell ing na het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en opa, zeggen 
we U van harte dank. 

Hengelo, oktober 1987 

A. $ . Hemmer-Scholten 
kinderen en kleinkinderen 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

JOHAN HEMMER 
echtgenoot van LIES SCHOLTEN 

Johan werd op 4 mei 191 1 geboren te Weerselo. 
Hij trouwde op 13 april 1944 en kreeg samen met 
l ies negen kinderen en veertien kle inkinderen. 

Onverwacht stierf hij op 8 oktober 1987. 
Na de Euchar istieviering op 12 oktober 1987, in 
de 0 . l. Vrouwekerk van Altij ddurende Bijstand 

te Hengelo, hebben wij hem naar zijn laatste 
rustplaats gebracht op het kerkhof 

aan de Deurn ingerstraat. 

Plotsel ing ben je er n iet meer, de man waar 
iedereen altijd een beroep op kon doen. Je stond 
voor een leder klaar op je eigen rustige manier. 
Je was een man van we inig woorden , met veel 
interesses, met een groot rechtvaardigheidsge
voel en vertrouwen in de medemens. De tijd 
waarin j e zélf opgroeide, was een geheel andere 
dan deze tegenwoordige tijd . Vanuit d ie achter
grond en met een rotsvast vertrouwen in God, 
voedde je ons op. Je was streng, echter niet star 
of kortzichtig, maar leder van ons heeft dat 
anders ervaren. Ook accepteerde je de keuze van 
je k inderen! Je werkte hard, keihard als timmer
man, tot het laatste moment. Je ontzegde jezelf 
veel , om aan ma en ons het beste te geven. Een 
goede schoolopleiding l iet je ons volgen, omdat 
Je dit belangrijk vond en daar zelf geen kans voor 
hebt gehad. 
Hier op aarde heb je j e werk afgemaakt, je was 
klaar en je bent vredig vertrokken. 
Wij voelen ons alleen, maar niet zonder "baga
ge", we zijn mede door jou, geworden wat we 
nu zijn. 
We zijn j e dankbaar en zu llen je erg missen. 


