
Ter herinnering aan 

Wilhelmina Maria Kemerink 

Zij werd geboren 29 juli 1909 te Ambt Delden. 
Voorzien van het sacrament der zieken overleed 
zij na een kortstondige ziekte op 16 september 
1989 in de verpleeginrichting "Coudewater" te 
Rosmalen. 20 September d.a.v. hebben we haar 
te rusten gelegd op het kerkhof van de St. 
Stephanusparochie te Bornerbroek. 

Voor de goede zorg aan haar besteed in 
"Coudewater" en voor de blijken van mede
leven ondervonden na haar overlijden en tijdens 
de uitvaartdienst van onze zus, zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 

Familie Kemerink 

Eenvoud, vrede en regelmaat vormden tezamen 
de sfeer waarin zij is opgegroeid. 
Op haar eigen wijze leverde zij haar bijdrage aan 
de goede gang van zaken binnen het gezin waar
van zij deel uitmaakte. Vanuit een diep gods
dienstige overtuiging verrichtte zij haar dagelijk
se werkzaamheden. 
Alles leek ongestoord te zullen verlopen totdat 
de oorlog uitbrak. Tegen het dreigende gevaar 
dat zich van toen af telkens opnieuw weer aan 
haar opdrong, was zij eenvoudigweg niet opge
wassen. Angstaanjagende waanbeelden begon
nen haar te achtervolgen. Haar geest geraakte 
hierdoor in verwarring Op den duur nam dit 
vormen aan, die opname en verpleging nodig 
maakten. 
Meer dan dertig Jaren lang werd zij in "Coude
water" liefderijk verzorgd. Ook daar bleef on
bestemde vrees haar gevoelens overheersen. 
Haar hart ging uit naar het veilig samenziJn met 
haar familieleden thuis. De dagen die zij hier kon 
doorbrengen heeft zij ervaren als evenzovele 
feestda~en. 
Nog vriJ onverwacht is er een eind gekomen aan 
haar zwaar belaste leven. 
In gelovig vertrouwen durven wij aan te nemen 
dat haar heengaan uit deze wereld voor haar de 
verlossing betekende uit haar geestelijke balling
schap. 
Wij bidden dat zij van nu af aan bevrijd van alle 
angst en vrees, voor altijd voort mag leven in de 
vrede en de vreugde van Gods Koninkrijk. 


