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Herinnering aan 

ANNA GEZIENA MARIA KEMNA 
echtgenote van Bernardus Johannes Ubbink 

Ze werd geboren te Lonneker op 2 maart 1919 
en overleed geheel onverwacht te Zenderen 
op 11 juni 1986. Op 14 juni hebben we haar 
na de gezongen eucharistieviering en uitvaart 
in haar parochiekerk te Zenderen, begraven 

op het parochiekerkhof aldaar. 

We kunnen moeilijk zeggen dat het leven van 
deze vrouw over rozen is gegAao. Al heel jong 
moest ze haar moeder missen. 
Een zwaar kruis, vooral voor haar vader, die zo 
jong weduwnaar werd, met kinderen. Gelukkig 
kwam er een nieuwe moeder, die zich hele
maal voor dat jonge gezin heeft ingezet, zodat 
er weer een normaal gezond gezinsleven kon 
ontstaan. 
In dat gezin is Sien opgegroeid temidden van 
haar ouders, broertjes en zusjes. Een degelijk 
Rooms Katholiek gezin, waar binnen de huise
lijke sfeer zo religieus was dat men een open 
oog kon hebben voor het klooster leven. 
Deze vroomheid heeft Anna Geziena evenwel 
niet zoals haar zus de richting van het klooster 
gewezen. Zij koos ervoor om met Bernardus 
Ubbink een e igen gezin te stichten, waar
binnen ze de vroomheid, die ze van huis had 
meegekregen, een duidelijke plaats kon geven. 

Haar kinderen zullen zich haar blijven her
inneren als de goede moeder, die erg veel 
van Onze Lieve Heer en Zijn Lieve Moeder 
hield. Ze is heel erg vaak op bedevaart ge• 
weest naar Banneux. 
Door haar vroomheid en sterk geloof was ze 
in staat haar kruis te blijven dragen, dat als 
een zware last op haar schouders drukte: haar 
suikerziekte. Die ziekte heeft ze maar met 
moeite kunnen accepteren. 
Haar dood kwam als een schok, lag ook hele
maal niet in de lijn van de verwachting. Zelf 
had ze de dood ook niet verwacht, en zeker 
niet verlangd. Ze hield veel van het leven, 
van de natuur en al het moois wat daarin te 
vinden is. Ze hield van haar kinderen en 
kleinkinderen en had nog zo graag samen met 
haar man willen blijven leven. Het heeft niet 
zo mogen zijn. Haar leven is afgebroken, plot
seling. Zomaar zonder dat iemand het merkte 
is ze van dit leven overgegaan naar dat andere 
leven. Een troost voor ons: het gebeurde zon
der pijn of strijd. 
We mogen er op vertrouwen dat haar geloof 
en haar vertrouwen in de voorspraak van de 
H Maagd Maria baar de weg heeft gewezen 
in dat andere leven naar God, bij wie ze 
eeuwig gelukkig mag zijn. 

Voor uw meeleven met het zo plotselinge 
overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame moeder en oma zeggea we U heel 
hartelijk daak. Fam. Ubbink. 




