
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 
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Dankbare heriiin!neir,i,ng aan 

ANNA MARIA GESINA ENGELINA KEMPER 

weduwe van 

Georg Sulmann 

Haar lange leven begon te Er,ica op 9 juli 
1894. In e,en tij:d, dait er hard gewerkt moest 
wo,rden, da•! er eenvouói:g en sobe.r geleefd 
moest worden, g,·oeide ze op tot een jonge 
vrouw. 
En ze moe '. een moedige, sterke vrouw ge
worden zijn als ze i:n het huwelijk trad met 
George Sulmann, d ie 5 kinderen ui•! zijn 
eerste hu.welijk a•an haar zorgen toeve-r:rouw
de. 
De zorg voor haar gezin, haar man en 9 
l, itnderen , was de in:houd, van haar leven. 
Ze kon d:i-1, want ze had een blije, vriendelijke 
na1uur, die kinderen aansprak. Ze had een 
zwak voor kinderen en kon er goed mee 
omgaan, ook later toen ze ouder werd. 
Haa; zoon Geert heeft ze verzor,gcl en om
zor.gd totdat ze n•iet meer kon. Waar ze kon 
rei,l<te ze graag een helpende hand en kla
gen hoorde je ze n,iet. Vreugde en verdriet 
waren ook i,n haar leven, maar ze bleef 
steeds e,en tevreden mens. Een diep geloof 
droeg haar leven, da,t zich ui-t-te in een grote 
vroomheid. Ui•! deze, ha•ar levenshouding , 
putte ze kracht en werd haar kracht gegeven. 
Zo hebben we haa,r gekend· en zu l len we haar 
i-n onze herinnering vasthouden . 
De laa,'.ste 5 jaren we-rd, ze verzor-gd, ver-

pleegd in " De Horst " te Emmen. Langzaam 
venwakten haar krachten van Mchaam en 
geest en gaf ze daar haar leven op 28 juni 
1985 in de handen van haar Schepper terug. 
Haar stoffe•lijk 1-ichaam ver.trouwen we toe aan 
de aa,de van 't R.K. ke-rk,hof te Erica op 2 
juVi 1985, waar het zal wachten tot de Heer 
komt in heerlijkhei·d. 

God, wij danken U voor deze moeder, die 
ons gaf, alles, wa t ze ons kon geven. 
Wij danken voor di.t la-nge leven en vragen 
haar op te nemen in de hemel, waar naar 
het woord va,n Paulus, ons vaderland is. 
Geef, da.t haar liefde , die ze ons ga.f , het 
goede, dat ze ons voorleefd•e, in ons leven 
verder vrucht draagt, opdat ook wij blijven 
op de weg U tegemoet. 

Uw eeuwig licht verlichte haa.r. 

Voor uw blijl<en van meeleven en gebed 
zeggen we u har:telijk dank. 

FamiHe Sulmann. 


