
t In liefde blijven wij verbonden met 

Nat hal ie Kemper 
die op zondagmorgen 18 november 20()1 in het bijzijn 
van Papa, Mama, Jim, Ingrid, Bennie, Lisa en Remco is 
heengegaan. 

Nathalie werd geboren op 4november1974 in Delden. 
Als middelste van drie kinderen groeide ze op. Ze was 
een vrolijk, spantaan en opgewekt meisje. Na de basis
school bezocht ze de MAVO in Goor, maar stapte loter 
over naar het LBO en deed daar hoor eindexamen. 
Tijdens dit examenjaar openbaarden zich de eerste 
verschijnselen van hoor ziekte. Ze was net zeventien 
jaar. Ondanks de verschillende kuren die valgden, zette 
ze hoor studie aan het MBO voor sociaal pedagogisch 
werker 1100rt. Ze wist met vollen en opstaan - haar 
doorzettingsvermogen speelde een grote rol - toch hoor 
diploma te behalen. 
Alles leek goed te gaan. De vele behandelingen in 't VU
ziekenhuis te Amsterclom leken positief te werken. 
Helaas bleek na vier jaar de s lopende ziekte toch niet 
verdwenen te zijn en valgden nieuwe onderzoeken en 
medicaties. Nathalie vond thuis alle ondersteuning en 
zorg, die haar konden helpen door te gaan. Ze wilde 
verder. Vol goede moed begon zij aan hoor werk op het 
kinderdagverblijf in Almelo, totdat het niet meer te 
combineren viel met de ziekenhuisbezoeken. Maar thuis 
stilzitten lag niet in Nathalie's oord. 
Ze ging vrijwilligerswerk doen bij de speel-o-theek in 
Hengelo. Menig uurtje heeft zij daar met plezier ge
werkt. 

In haar vrije tijd was ze creatief bezig. Tekenen, 
aquarelleren en kalligrafie waren haar hobby's. Op de 
dogen clot ze zich heel goed vaelde ging ze uit. Bijna 
vijf jaar geleden leerde Nathalie, Jim kennen. Aan hem 
had ze een ongelooflijke steun. Hij was haar toever
laat. Jim wist hoor op vele manieren moed te geven: 
Geef het niet op, ga door! 
Nathalie zei vaak tegen Jim:"Liefde met gevoel , hè 
Jim!' 
Vorig jaar werd Lisa, de dochter van Ingrid en Bennie 
gebaren. Nathalie werd hoor peettante. Zij vond het 
geweldig om clot te mogen zijn en besteedde veel tijd 
aan haar nichtje Lisa. Al haar energie en liefde legde 
ze in haar zorg voor de kleine Lisa. 
iien joor long heeft Nathalie geleefd tussen hoop en 
vrees. Zou de professor in Amsterclom de ziekte onder 
controle kunnen krijgen? 
Alles heeft Nathalie aangegrepen om toch verder te 
mogen leven. Ze was wilskrachtig, strijdbaar.gaf nooit 
op. 
Moor vanmorgen heeft God hoor geroepen en hebben 
wij afscheid moeten nemen van elkaar. Ze ging naar 
oma toe, zei ze. 
Nathalie's laatste woorden waren:'Ik hou van jou'. 
Zo is vandaag haar leven ten einde gekomen. Ze zal 
eeuwig in onze herinnering blijven. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van Nathalie, onze dochter, vrien
din, zus en peettante zeggen wij u heel hartelijk clonk. 

Papa en Mama 
Jlll\ 
Ingr id en Bennie, Lisa 
Remco en Inge 


