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Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Antonius Kemperink 
echtgenoot van 

A nna Maria Kemna 

Hij werd geboren te Albergen op 2 dec. 
1905. Was sinds 27 aug. 1938 gelukkig ge· 
huwd en overleed na een kortstondige 
ziekte, voorzien van het H. Sacrament der 
zieken, nog vrij plotseling te Almelo op 
2 febr. 1985. Het feest van Maria Lichtmis. 
Hij werd na een gezongen uitvaart in de 
parochiekerk te Albergen op 6 febr. d.a.v. 
begraven op 't parochiële kerkhof aldaar. 

Hij was zijn hele leven bedri1vig en werkzaam 
en vol eneraie. Niets was hem te veel, om zijn 
werk, wat het ook was, goed te doen, al ging 
het wel eens ten koste van hem zelf. Hij kon 
goed leiding geven en heeft veel gedaan voor 
de gemeenschap van Albergen. Hij was W jaar 
lang lid van het parochiekoor. Zong vaak vóór 
en verleende ook door de week zijn diensten 
aan de kerkzang. Hij richtte de bejaardensoos op 
en was bevorderaar van het dameskoor. Hij was 
zeer gelovig in een grote openheid, en leefde 
daar naar in de zorg voor zijn gezin: zijn vrouw, 
zijn kinderen en de laatste jaren vooral zijn klein· 
kinderen. Hij gaf jaren lang, met zijn sterk orga· 
nisatie talent, resoluut leiding aan zijn bedrijf en 
leefde daarna voor zijn hobby's: de natuur en 

in het bijzonder de paarden fokkerij. Door zijn 
blij karakter en zijn grappen, had hij gemakkelijk 
contact met de mensen en bleef tot het laatste 
toe opgewekt. Hij klaagde nooit, omdat hij in zijn 
geloof de kracht vond om zijn leven te zien als 
een opgave van God, die hij zo goed mogelijk 
moest uitvoeren. Zo kon hij ook nog tijdens Zijn 
ziekte, belangstelling tonen voor anderen en vol 
bemoediging naar hun ervaringen luisteren, Hij 
was een man naar Gods hart, gezien bij de mensen 
en een stimulans voor anderen. Dit alles deed hij 
in een bepaald opzicht autoritair en met een 
sterk eergevoel, kende echter ook Zijn tekort· 
komingen. Moge God hem opnemen in Zijn 
eeuwige heerlijkheid. Goede God en barmhartige 
Vader, wij danken U voor het vele, dat U ons 
in hem geschonken hebt. Wij bidden U: geef 
ons de kracht om zijn voorbeeld na te volgen 
en dat verlies gelovig te aanvaarden; en neem 
hem op in Uw eeuwige aanschouwing te midden 
van al die dierbaren, die hem in de dood zijn 
voorgegaan naar een eeuwig leven. 

Heer geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw blijken van waardering en medeleven 
b11 de ziekte en het overlijden van mijn lieve 
man en onze zorgzame vader en 1 ieve opa, be· 
tuigen wij u onze hartelijke dank. 

Familie B. Kemperink·Kemna 


