
In dankbare herinnenng aan 

Johannes Wilhelmus Kerver 

echtgenoot van 
Maria Gesina Bru1ns 

Geboren te Enschede op 18 april 1911. 
Overleden te Enschede, na voorzien te zijn 

van het H. Sacrament der Zieken, op 
17 januari 1996 

De Uitvaartmis en crematie heeft plaatsge
vonden op 20 januari 1996. 

Vader 1s niet meer. Bezorgd en zorgzaam 
ging hij door het leven. De laatste jaren was 
z'n grootste zorg zijn vrouw, die hij kort na 
hun 60-jang huwelijksfeest naar het zieken
huis moest brengen en vervolgens naar het 
verpleeghuis. Dat heeft hem veel pijn ge
daan Vele keren is hij haar gaan bezoeken, 
tot op het laatst ook zijn eigen gezondheid dit 
niet meer toeliet. 
Hij was een zorgzame vader voor z'n gezin, 
waaruit 6 kinderen werden geboren. Naast 
alle zorg zijn ook de fijne dingen van het le
ven niet aan hem voorbij gegaan 

Samen met zijn vrouw bezocht hij dne maal 
zijn zoon in Zuid-Afrika, daarover kon hij uren 
vertellen. Hij genoot van de fietstochtjes door 
de prachtige Twentse natuur. De feestjes bij 
gelegenheid van hun 50 en 60-jarig huwelijk, 
maakten hem intens gelukkig. 
Ongetwijfeld heeft het hem ook erg gelukkig 
gemaakt, dat hij thuis in z'n dierbare omge
ving kon sterven, Nu 1s er een lege plek aan 
de Van limborchstraat, maar eveneens in de 
Pauluskerk, waar hij eerst samen met zijn 
vrouw maar later ook alleen, 'n trouwe be
zoeker was. Hij was een mens die graag in 
vrede leefde en het is een voorrecht hem ge
kend te hebben en voor de kinderen zo'n 
zorgzame vader te hebben gehad. 
Blijf in dankbaarheid aan hem denken. 
De moeder Gods die hij bovenal liefhad, zal 
hem welkom heten in het Hemels Vaderhuis. 
Vader, bedankt voor alles. 

Voor Uw belangstelhng en medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn hevc 
man, onze vader en opa, zeggen wij U harte· 
lijk dank. 

M.G Kerver - Bruins 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


