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Gedenk vol dankbaarheid 

BERNHARD KEMPERS 
echtgenoot van 
SINIE HOGE BAVEL 

Hij werd geboren op 27 juli 1924 in Losser. 
Hij werd nog gesterkt door de H. Zalving 
der Zieken en is op 4 december 1985 in 
De Lutte plotseling overleden. Op 7 decem· 
ber d.a.v. werd zijn lichaam aan de aarde 
toevertrouwd op het r.k. kerkhof te 
De Lutte. 

Met grote dankbaarheid denken wij terug 
aan mijn man. vader en opa. die van ons 
is heengegaan. Hij was een eenvoudig en 
zeer gelovig mens. goed voor zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. 
Heel dankbaar zijn wij vader voor zijn kei
hard en onvermoeibaar zwoegen. Geen op
offering was voor hem daarbij te veel. 
Ook een man die gezien was bij iedereen. 
een gezellige prater die met iedereen kon 
omgaan en voor velen een toeverlaat was. 
Hij kende geen jaloersheid. maar gunde ie· 
dereen het beste. 
Vader zal in onze herinnering blijven voort
leven als iemand met grote liefde voor de 
natuur. De kanaries en de tuin waren zijn 
grote trots. En laten wij vooral zijn werk-

zaamheden voor de kerk en de parochiege 
meenschap niet vergeten. Midden in zijn 
zorgen voor eigen en voor anderen werd 
hij uit ons midden gehaald. 
Hij heeft zijn voorgenomen plannen niet 
helemaal kunnen volbrengen. Wij zullen 
hem altijd dankbaar zijn voor de gezellig· 
heid en warmte die hij ons heeft gegeven. 
Dat hij voor alles wat hij voor ons heeft 
gedaan en betekend beloond zal worden 
door onze Hemelse Vader. Wij beloven dat 
wij als kinderen alles zullen doen om moe· 
der bij dit zware verlies te helpen. 

Voor uw blijken van deelneming en mede
leven welke wij mochten ontvangen bij het 
overlijden van mijn lieve man. vader en 
opa, betuigen wij u onze oprechte dank. 
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