


Dankbaar blijven wij gedenken 

Bennie Kemerink 

echtgenoot van S1ny Nollen 

Geboren te Lemselo 20-08- '36 

Na een leven vol liefde en zorg voor ons allen 
is hij tot onze diepe droefheid, voorzien van 
het Sacrament der Zieken, toch nog onver 
wacht van ons heengegaan in de nacht van 
2 op 3 augustus. 

Bennie hebben wij gekend als een eenvou
d·i·g en gelovig man, met een groot hart voor 
zijn medemens. Hij was altijd dienstbaar voor 
anderen. Helaas liet zijn gezondh1ed soms 
te wen.sen over. Reeds op 4 7 -jarige leeftijd 
kon hij, na een rugoperatie. zijn vakman
schap niet meer uitoefenen Voor hem een 
zeer zwaar kruis om te dragen. 
Vol overgave heeft hij zich gestort op vele 
uren werk 1n het parochiehuis en 1n de kerk. 
hetgeen hem grote voldoening bracht. Daar
naast kon hij veel plezier beleven aan vele 
fietstochten. waarbij hij genoot van natuur 
en landschap, 1n gezelschap van vrienden. 

Zi1n tuin wist hij te vormen tot een uitbun
dige bloemenpracht waarin ook iedereen 
kon delen. Met Siny heeft hij fijne jaren be
leeft, ze konden geen dag zonder elkaar. 
Kinderen hebben 1n zijn leven veel plezier 
gebracht. Vol verlangen keek hij uit naar de 
komst van z'n eerste kleinkind. Jammer ge
noeg heeft hij maar kort van hem kunnen 
genieten. Een intense en fijne doopviering 
was het eerste en laatste feest wat hij van 
Daan mee mocht maken. 
Op zijn ziekbed heeft hij moedig gestreden 
en veel gebeden, hetgeen hem zeker gehol
pen heeft in deze ongelijke strijd 
Lieve Bennie. papa en opa, bedankt voor 
alles wat je ons gedurende je leven hebt 
meegegeven. We zulle"! je nooit vergeten! 
Rust in Vrede. 

Voor uw deelneming en meeleven ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man en onze zorgzame vader en 
opa, betuigen wij u onze oprechte dank. 

G.B. Kemerink-Nolten 
Ellen en Jan-Hendrik 

Daan 
Jeroen 


