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Heer, blijf bij ons 

want het wordt avond. 



t 
Door dit geàachtenisprentje willen WIJ m 
onze herinnering bewaren en in ons gebed 

blijven gedenken 

JOHANNES KEMNA 
echtgenoot van 

MARIA ALEIDA ELFERINK 

Hij werd geboren te Albergen op 4 nov. 1894 
en is, gesterkt door het Sacrament der zieken' 
overleden in het ziekenhuis te Almelo op 
24 febr. 1978. Na de plechtige uitvaartdienst 
in de parochiekerk van Zenderen is hij daar op 
28 febr. te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof. 

Het beeld dat deze overledene in ons nalaat 
is dat van een arbeidzame man . Hij zag het 
als zijn levensopdracht een boerderij op t.e 
bouwen, die hem en zijn grote mooie gezin 
een goed bestaan zou geven. Samen met zijn 
vrouw die hem in het dagelijks werk met 
raad en daad bijstond, kon hij terugzien op 
een geslaagd leven . 
Ouder worden betekende voor hem geen 
periode van rusten; tot aan zijn dood was 
hij nog bezig met lichte werkzaamheden. 
Tussendoor vertelde hij dan graag alles wat 
hij had opgebouwd. Hij mocht er trots op 
zijn. 
Hij was graag thuis, daar vond hij alles wat 
hem gelukkig maakte: zijn gezin, vrouw, 

kinderen en later zijn kleinkinderen. Alle 
kinderen en hun gezinnen in- en uitwonend, 
interesseerden hem, met allen leefde hij van 
harte mee. Geen wonder dat hij een lege 
plaats achterlaat. Zijn sterke binding aan pet 
boerenleven uitte zich ook in zijn belangstel
ling en hulpvaardigheid voor zijn omgeving, 
burenplicht was hem heilig. Hij stond klaar 
voor ieder die hem nodig had. 
Het was voor zijn sterke, gezonde lichaam 
een vreemd iets, toen hij ernstig ziek werd. 
Het was voor hem een groot offer, toen hij 
voor behandeling naar het ziekenhuis moest, 
hij miste zijn bekende omgeving. 
Rustig , bewust en vol overgave heeft hij het 
Sacrament der zieken ontvangen en rustig 
is hij een week later voorgoed ingeslapen. 
Een goede man, vader en opa, een gelovig 
christenmens is van ons heengegaan. Wij 
blijven hem gedenken in ons gebed. 

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en opa, zeggen wij U onze hartelijke 
dank. 

M. A. Kemna-Elferink 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen . 




