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In dankbare herinnering aan 

Marinus Johannes Kerver 

echtgenoot van 
Johanna Hermina van der Meer. 

Hij werd geboren 
op 1 januari 1925 te Enschede. 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
overleed hij thuis op woensdag 30 augustus 

2000. Op maandag 4 september 2000 
werd de Uitvaartmis gehouden in de 

St. Jacobuskerk te Lonneker, waarna we hem 
hebben begeleid naar het crematorium 

in Usselo. 

Marinus groeide op in een gezin van elf kinde
ren. Op 9 oktober 1954 trouwde hij met Annie, 
ze kregen drie dochters, het was een goed 
leven samen. Vorig jaar oktober bij het 45-jarig 
huwelijk was er een onvergetelij k weekend 
samen met de kinderen en kleinkinderen. 
Jarenlang werkte hij in de textiel, later had hij 
het op de TH erg naar zijn zin, werk was heel 
belangrijk, bezig zijn, behulpzaam zijn, in zijn 
omgeving. De laatste 4 jaar op Het Achtervoort, 
waar hij samen met Annie graag mocht wonen, 
heeft hij lange tijd de vlag gehesen, in de bewo
nerscommissie gezeten en vele klusjes verricht, 
hij deed het graag. 
Hij was een eenvoudig man, zijn gezin vond hij 

belangrijk; wekelijks naar de kinderen op de 
snorfiets; door de week naar Irma en Annette en 
op zaterdag naar Gerda. Voor Harrie en Gerrit 
Jan was hij een echte vader. De kleinkinderen 
zullen zich hem blijven herinneren als de opa die 
hun kapotte speelgoed maakte, pepernoten met 
ze bakte en die altijd de taart maakte voor de 
verjaardag. We zijn dankbaar dat hij 75 jaar is 
geworden, zijn laatste verjaardag was voor hem 
heel bijzonder. Aan iedereen vertelde hij mooi 
het bord was dat de kleinkinderen hadden 
gemaakt en dat al die lichtjes voor hem waren 
aangestoken. 
Hij wist toen al dat hij erg ziek was, maar wilde 
niemand tot last zijn, hij voelde het einde nade
ren en regelde al les tot het laat st toe . 
Woensdagmorgen zei hij: "Het kon wel eens de 
laatste dag zijn". We hebben heel bewust 
afscheid kunnen nemen, hij had voor iedereen 
een persoonlijk woord en vooral het samenzijn 
tijdens het H. Sacrament der Zieken gaf veel 
steun en rust. 
We zijn tevreden en blij dat we vader en opa de 
nodige zorg in zijn eigen huis mochten geven. 

Wij danken U voor de belangstelling, het mede
leven en de steun tijdens de ziekte en het over
lijden van vader en opa. 

Annie, 
kinderen en kleinkinderen. 


