


Een liefdevolle hennnenng aan 
Jan Kempers 

geboren 
29 mei 1927 

Wie goat noar hoes. 

overleden 
9 jul i 2000 

Hoalt oe good, en koomp 'bie ons weer'. 

Overduidelijk zijn dit jouw woorden zoals we 
deze zo vaak hebben gehoord. Zelfs op de 
ochtend van de dag dat je overleed, werden 
deze woorden nog door jou gebruikt. Zoals je 
diezelfde ochtend ook nog met humor en een 
kwinkslag voor de straatfoto hebt geposeerd. 
Dit was je laatste foto. Even later, op weg naar 
ie dierbare vogels en planten, liet het leven ie 
in de steek. 

Opgegroeid in Oldenzaal en Nutter. kwam je al 
jong bij een tuindersbedrijf in het westen van 
het land aan het werk. Hierna volgde een 
periode van uitzending naar Indië. Een perio
de waarvan de herinneringen je soms bitter 
stemden. 

In 1957 trouwde je met Annie Blokhuis en gin
gen JUiiie in Hengelo wonen waar René en 

Margret werden geboren. Begin jaren zestig 
trad je in dienst b1J de gemeente Ootmarsum 
en het gezin verhuisde mee. In Ootmarsum 
werd in 1965 Charlotte geboren. 

Je liefde voor de natuur, voor alles wat groei
de en bloeide, kreeg hier steeds meer kans. 
Nadat je in 1988 met de VUT ging, genoot je 
eens te meer van je fuchsia's, je vogels en de 
mensen om je heen. Je genoot volop van de 
contacten met anderen: altijd in voor een 
praat1e en een grap. Vele uren Los Hoes. de 
Fuchsiashow. de Kernenwacht en jachtdagen 
in de Postelhoek en 't Wiemsel, bepaalden 
voor een groot deel de laatste jaren van jouw 
leven. Met je expressieve gelaat was je een 
prachtige herder tijdens het Kerstspel op het 
Los Hoes. 

Met je kleinkinderen Lieke, Rens en Jorg kon 
ie heerlijk ravotten en je vertelde ze veel over 
de natuur. Onder andere nog tijdens onze 
vakantie 1n mei op Texel Ze zullen je nooit 
vergeten. 

We moeten nu doorgaan zonder jou, terwijl dit 
nog heel onwerkelijk voor ons is. Maar je hebt 
ons zoveel gegeven dat we, ook al doet het 
zoveel pijn, verder kunnen 1n dit leven. 

Bedankt! 


