
r In dierbare herinnering aan 
Hendrikus Antonius Kerkhof Jonkman 

echtgenoot van 

GESIENA ALBEAINK 

Hij werd geboren te Volthe op 5 juni 1907. Na 
een w~lbesteed_leven overleed hij plotseling op 
23 april 1996. T11dens de gezongen uitvaart op 
27 april in de parochiekerk van de H. Plechel
mus te Rossum, hebben we afscheid van hem 
genomen, waarna we z11n lichaam te ruste heb
oen gelegd op het parochiale kerkhof aldaar. 

Pa genoot van zijn oude dag, die een zeer 
v~ststaand levenspatroon kende. 
Z11n vertrouwde plek in de kamer aan de zijde 
van ma, de allerdaagse dingen in en rond het 
huis, zijn kippen en de groentetuin. 
Met grote belangstelling Reek hij. uit naar de be
zoekjes van zijn kinderen en k einkinderen. 
De laatste wek.en was hij volop bezig met het 
gouden huwelijksfeest dat pa en ma eind mei 
zouden gaan vieren. 
Een plotselinge dood maakte een abrupt einde 
aan wat het hoogtepunt zou moeten worden in 
zijn huwelijk met ma. 
Op zijn levensavond keek hij wel eens terug op 
Zijn leven met haar hoogte- en dieptepunten. Als 
jongste zoon werd hij geacht de boerderij over 
te nemen. Hij had een grote voorliefde voor het 
vee en met trots vertelde hij over zijn stamboek
vee. Door zijn zwakke gezondheid en het gebrek 
aan .~en opvolger was hij gedwongen op jonge 
leeftijd zijn boerenbedrijf te beëindigen. 

Hij was nu in de gelegenheid meer te genieten 
yan het leven en zijn gezin. Hij volgde met veel 
interesse het leven van de kinderen en klein
kinderen. 
Samen met moeder had hij een mooie oude dag 
en waren ze zorgzaam voor elkaar. Hij had een 
grote interesse voor de sport, de politiek, maar 
ook een buitengewone interesse voor de heem· 
kunde. Hij kon ooeiende verhalen vertellen over 
de historie en het leven in deze streek uit vroe
gere tijd . 
Pa was een zeer gelovig man met veel interes· 
se, voor alles wat zich afspeelde in de kerk. 
Z1Jn geloof was een vast baken in zijn leven en 
hij putte veel kracht uit het gebed. 
Tot het laatst leefde hij intens met steeds weer 
nieuwe vooruitzichten. 
Kort voor het gouden huwelijksfeest, werd hij 
plotseling door God geroepen tot het Hemels 
Gastmaal. 
A_an een welbesteed en zorgzaam leven is een 
einde gekomen. Pa bedankt voor alles wat je ons 
hebt gegeven en voor ons tiet:it betekend. ln on· 
ze herinnering zul je altijd blijven voortleven als 
een zeer zorgzame man en vader. 

Voor uw blij~en van l)elangstelling tijdens zijn le
ven en na Zijn overlijden, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

G. Kerkhof Jonkman-Alberink 
Kinderen en kleinkinderen. 

7596 NG Rossum, 27 april 1996 
Smienkweg 2a 


