
Liefdevol gedenken wij 

Minie Tempelman-Jenneboer 

Weduwe van Louis Tempelman 

Ma is geboren op 26 mei 1935 te Losser 
en overleden op 22 februari 2006 te Enschede. 

We hebben op 27 februari de uitvaartviering 
in de Mariakerk te Enschede gehouden. 

Aanslunend hebben wij afscheid genomen 
in het crematorium te Usselo 

Lieve ma, 

Na een lang gevecht heb je nu eindelijk rust. Winnen 
kon je niet , dat wist jij ook maar dat heeft je er neon 
toe gebracht de moed op te geven. 
Je hebt het zeker niet gemakkelijk gehad in je leven. 
Al jong nam je de zorg op je voor je ouders en daar
naast werkte je in de 'textiel'. Daar heb je pa leren 
kennen en uit jullie huwelijk zijn wij, Esther en Roy 
geboren. Vanaf dat moment ben jij het middelpunt 
van ons gezin geweest. Echtgenote, moeder, een 
vriendin. 
Je toonde kracht als het nodig was, bescheidenheid 
als het gewenst was en warmte als daar behoefte 
aan was, maar alt ijd met de liefde d ie jou eigen was. 
Jouw eigenschap om te zorgen zette je voort in je 
werk als bejaardenverzorgster. Vele jaren heb je dit 
met plezier gedaan totdat je gezondheid dit steeds 
minder toeliet. 
Veel te kort heb je daarna kunnen genieten van de 
vrije tijd die je samen met pa had na zijn VUT. Zijn 
plotselinge overlijden heeft een zware wissel op ons 
getrokken maar in het b ijzonder op jou. 
Gelukkig putte je veel troost utt de aanwezigheid van 
je kleinkinderen. Je sterke karakter en het plezier dat 
je aan je kleinkinderen beleefde maakte dat je een 
geweldige oma was. 
Het doet p ijn dat je er niet meer voor hen kunt zijn, 
dat je er niet meer voor ons kunt zijn. We zullen je in 
ons hart meedragen. 

Dag mam. 

Esther en Reint 
Roy en Ellis 

Marije, Rutger, Karlijn 




