
In dankbare herinnering aan 

Andreas Joannes Kemerink 
echtgenoot van 

Maria Johanna N11hof 

Hij werd geboren te Lemselo op 21 JUii 1931 Na voorzien te zijn van de H. Zieken
zalving. overleed hij thuis op 22 mei 2001 Na de plechtige Eucharistiev1er1ng ten uit
vaart in de O.L Vrouwekerk te Hengelo op 25 mei 2001 hebben we hem begeleid naar 
het kerkhof aan de Deurningerstraat. 
Pa zag het eerste levenslicht in een groot boerengezin op het erve "Kemper" in Lemselo. 
Op 23 november 1957 trouwde h1J Marietie N11hof en în de 6 weken daarna bouwden ze 
het zomerhuisje achter het ouderlijk huis van Mar1etje Daar zijn ook hun 3 kinderen 
geboren. Na 9 jaar zijn ze verhuisd naar de Deurningerstraat 143 1n Hengelo. 
HIJ heeft 19 jaar als elektromonteur biJ Hazemeyer gewerkt, waar hij veel plezier had 
met zijn collega's. In 1973 heeft hij met ma de dierenwinkel aan de Deurningerstraat 
overgenomen. Samen hebben ze er een bloeiende zaak van gemaakt. Pa was de handels
man en ma de organisator. Toch werkte pa liever met zijn handen. Voor en na zijn 
trouwen moest hij regelmatig op pad om voor familie en vrienden klussen te klaren. Dat 
klussen was zijn lust en zijn leven . Dat deed hij op zijn geheel "eigen wijze". Zelfs de 
beugel boven zijn ziekbed wilde en heeft hij ook zelf bevestigd. 

In 1995 kregen pa en ma 2 nieuwe adressen. Aan de Sloetsweg en in het Lutterzand. 
Vooral 1n het Lutterzand hebben pa en ma veel mogen genieten. Pa was een echt natuur
mens. Het buitenleven zat in zijn hart en nieren. Een groot plezier beleefde h1J dan ook 
om samen met ziJn kleinkinderen op de trekker door het bos te r11den . 
Al met al kan hij, en kunnen wij, terugkijken op een voor hem goed en gezond leven. 

Lieve Arie, lieve pa en lieve opa bedankt wat je voor ons bent geweest en hebt betekend, 
1n onze gedachten zul ie voortleven. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven ondervonden tijdens de ziekte en na zijn 
overlijden, wi llen wij een ieder van harte bedanken. 

Mar ietje Kemerink-Nijhof 
Rudy en Linda 
Desiré en Jeanette 
Laurens en Ellen 
en kleinkinderen 


