


Dankbare hennnenng aan 

Johanna Maria Aleida Kempers 

weduwe van 
Joseph Petrus Zwiebertus Osse 

Zij werd op 28 iuli 1910 geboren te Azewijn. Op 
4 december 1995 is zij onverwachts heenga· 
gaan in haar eigen huis, wat haar liefste wens 
was. 

Mevr. Osse stond biJ iedereen die haar kende 
bekend als (tante) Jo en was een begnp 1n fami
lie- en kenn1ssenknng. Een sterk gelovige. zelf
standige en wTiskrachtige vrouw die voor haar 
mening uitkwam 

Haar jeugd bracht ZIJ door op de ouderlijke boer· 
denj "De Maar en het boerenleven had een bij· 
zonde re plaats 1n haar hart. 
Rond haar twintigste iaar ging zij naar haar oom 
en tante in Groenlo om hen gezelschap te hou
den. Daar ontmoette zij de familie Osse en kreeg 
kennis aan Joseph Zij trouwden op 28 april 
1948. gingen 1n Losser wonen en leefden geluk· 
kig met elkaar Het deed hun beiden veel ver
dnet dat hun huwelijk kinderloos bleef. 

Samen leefden en werkten zij voor de steenfa· 
bnek "De Werklust" en ook na de dood van haar 
man zette zij zich daarvoor volledig 1n. 

Velen zijn haar in de toop der jaren ontvallen 
maar ondanks dat gong zij moedig verder en gaf 
blijk van een grote zelfstandigheid en wilskracht. 
Het verlies van haar zus Mies. haar man Joseph 
en 1n 1994 van haar broer Martin brachten haar 
zware klappen toe 
Zij hield van haar familie en haar ver1aardags
feestjes hebben de familieband versterkt. Zo 
vierden wij, samen met buren en vnenden nog 
deze zomer haar 85 ste verjaardag. welke herin
nenng ons nu goed doet. 
Velen zijn in de loop der iaren haar tot steun ge
weest, met name Roeli en Jaap de Veen. fami
lie, vrienden en vriendinnen. 

De buren hebben haar volgens Lossers ·naober
schap" uitgeluid met de klok van de Martinusto
ren. Wij hebben haar op 9 december na de 
Eucharistieviering in de H. Mana Geboortekerk 
naar haar laatste rustplaats begeleid. waar zij 
rust vindt in het graf b11 haar man. 
WiJ hielden van haar en z11n dankbaar voor al 
het goede dat ZiJ voor ons betekend heeft. 

W11 danken U voor uw steun tijdens haar leven 
en voor het medeleven na haar overlijden. 

Haar familie 


