


MARIE OUDE KEMPERS 

. . .. meer dan 95 jaar oud en bijna 65 jaar gelukkig 
getrouwd geweest met Piet Oude Kempers 

Losser, 16 september 1920 
Losser, 2 mei 2016 

Ma werd geboren aan de Hoge Boekelerweg in 
Losser, samen met haar tweelingzus Thea. 
Al vroeg verloor ze haar moeder en werd het een 
jeugd met wat hobbels. 
Op 22 jarige leeftijd trouwde ze met Piet, midden 
in de oorlog. 
Ondanks de moeilijke omstandigheden kregen ze 
een huisje aan de Hoofdstraat in Overdinkel. 
Bij familie en kennissen werd wat huisraad bij 
elkaar gesprokkeld al was de start niet optimaal. 
Het werd een lang en gelukkig leven met veel zorg 
voor haar man en kinderen. 
Altijd vrolijk en zingend kwam ze de dag door, 
zorgen dat wij als kinderen in onbekommerde 
omstandigheden konden opgroeien. 
Ze wist altijd t ijd vrij te maken om te breien en te 
haken, iedereen kreeg in de loop van de tijd wel 
een mooi gehaakt kleedje, pannenlap of bedsprei 
van haar. Ook kon zij heerlijk genieten van het 
lezen van boeken en kijken naar de televisie. 
Om in wat mindere tijden het hoofd boven water te 
houden ging ze zelfs nog werken bij anderen. Ma 
had een tomeloze inzet en energie. 

In de tijd dat het wat minder ging met de gezond
heid van pa bleef zij zorgen dat het gezin 
soepel bleef draaien . 
Dat de leeftijd eigenlijk geen rol speelde bleek 
wel uit het feit dat ze op 65 jarige leeftijd nog 
zwemlessen ging nemen om daarna wekelijks 
op de fiets of solex naar Losser te gaan om te 
zwemmen. Ze vond het heerlijk! 
Jaren lang in het koor zingen was voor haar een 
heerlijke ontspanning. 
Toen in 2008 pa overleed werd het stil rond haar, 
het was wennen, het werd een ander leven. 
Doordat alle kinderen vaak en graag bij haar kwa
men heeft ze zich nooit alleen en eenzaam hoeven 
te voelen, er was altijd wel iemand die kwam 
kijken op de inmiddels vaste tijden. 
De warmte en de zorgzaamheid die ze uitstraalde, 
hebben ook de vele kleinkinderen (19) en achter
kleinkinderen (13) mogen ervaren. 
Ze kwamen altijd met veel plezier bij oma op visite 
en werden altijd op oma's manier geknuffeld. 
De vele presentjes en koeken die ze won met de 
bingo (dagopvang) werden aan iedereen verdeeld. 
Met de goede zorg van de kinderen en de thuis
zorg heeft ze tot januari zelfstandig kunnen wonen, 
helder en zelfbewust. 
Op 2 mei is ze in Oldenhove in Losser rustig 
ingeslapen. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
u hartelijk. 


