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Met plezierige herinnermg 
denken we terug aan 

Miranda Davina-Kempers 

sinds 12 mei 1995 
getrouwd met Hans Davina 

Ze werd geboren in Oldenzaal op 2 april 1968. Voor
zien van het Sacrament van de Ziekenzalving over
leed ze in het ziekenhuis te Enschede op 2 november 
1999, op de dag dat katholieken Allerzielen vieren. Na 
de Uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal hebben 
we haar vergezeld naar het crematorium te Usselo op 
6 november. 

Miranda groeide op in het gezin Kempers als een 
meisje dat plezier bad in het leven. Ze hield vee van 
haar ouders en van haar broer Edwin. Een heel span
nende tijd heeft ze gehad in 1986, toen ze een opera
tie moest ondergaan in Utrecht. Alles klaarde weer op, 
vooral toen ze daarna Hans leerde kennen. 
De mooiste dag van haar 1even kwam in 1995, toen 
ze trouwden m de Mariakerk en hun huwe ijksfeest 
mochten vieren mei velen. 

Haar werk als secretaresse was haar grootste hobby. 
maar ze was ook graag present op de kogelwerpbaan 
om de mensen nab11 te Zijn er aan te moedigen. 
Ze was eerlijk, vol medeleven met haar medemensen. 
m hef en leed. Thuis hield ze van 'opgeruimd en net
jes", want aan rommel had ze een grote hekel. 
Steun vond ze in haar geloof, in haar gebed tot God 
en Mana, van harte verbonden met haar Mariaparo
chie, vooral met de jongerenmis. 

Miranda: de eeuwige optimist 
altijd zorgzaam 
de perfectionist 
sterke band met haar moeder en vader 
zo gelukkig met haar man 
trots op haar petekind 
het woord ruzie was onbekend 
veel plezier m haar werk 
een bli1de uitstraling 
met een aanstekelijke humor 

U bent voor ons een grote troost geweest tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Miranda. We blijven u 
daarvoor dankbaar. 

Hans Davina 
Familie Kempers 
Familie Davina 


