
In dankbare herinnering aan 

Leo Gerhardus Kerver 

weduwnaar van 
Agatha Berendina Theresia Kerver-Hemelt 

HiJ werd geboren op 19 april 1926 te Enschede. 
Op vrijdag 12 oktober j.I. overleed hij, 

na getroost en gesterkt te zijn door het 
H. Sacrament der Zieken, in het 

Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
Op woensdag 17 oktober 2001 werd de 

Uitvaartmis gehouden in de 
Ariënsgedachteniskerk te Enschede, waarna we 

afscheid van hem hebben genomen tijdens 
de crematieplechtigheid te Usselo. 

Leo was een lieve man en een zorgzame vader. 
Hij was nooit zo'n prater, maar wilde albJd men
sen helpen en daarin was hij onbaatzuchtig 
Geld heeft hem nooit veel geïnteresseerd. Als hij 
in z11n prille huwelijksjaren ging bijklussen dan 
was het geld alt11d bestemd voor zijn gezin; er 
moesten een paar brommers komen of zi1n 
enige zoon kreeg een cadeautje. 
De liefde die hij in zich had kon hij het gemakke
lijkst uiten naar kinderen en dieren. Vroeger trok 
hij er altijd met zijn zoon en diens vriendjes op 
uit. Vaak wandelen naar de UT en in de zomer
vakantie eindeloze tochten door de Veluwse of 
Drentse bossen. 
Bij elk huis waar ze gewoond hebben werden 
grote schuren met volières gebouwd waar hij 

met zijn grote hobby, het kweken van australi 
sche parkieten, bezig kon zijn. Later vond hij het 
fi1n om op de honden te passen. Dan werd er 
veel en vaak gewandeld. 
Leo was in zijn 1eugd een vrolijke jongen. De 
buren konden 's morgens horen als hij wakker 
was, want dan liep hij fluitend en zingend de 
trap af. Na zijn schooltijd ging Leo ook in de 
textiel werken, net als zovelen uit het gezin van 
elf kinderen. Maar hij kon niet aarden tussen 
vier muren en wilde het liefst buiten, vrij, zijn. De 
meeste tijd heeft hij als metselaar gewerkt. Al 
op vroege leeftijd werd hij afgekeurd. Dit feit en 
zijn driejarig verblijf als soldaat in Indië hebben 
hem in de loop van de jaren verbitterd. Na zijn 
afkeuring is hij altijd thuis bij zijn vrouw geweest 
waar hij zijn hobbies (de trein, legpuzzels maken 
en schilderen met nummers) uitoefende. Hij 
leunde ook erg op haar. En toen zij op 16 mei j.I. 
overleed was zi1n leven, in zekere zin, ook voor
bij. Hij had geen zin meer in het leven zonder 
haar en is, na een kort ziekbed, naar haar toe
gegaan. We hebben persoonlijk afscheid van 
hem kunnen nemen en zijn gelukkig met de 
gedachte dat ze weer bij elkaar z11n. 

We danken iedereen die in deze laatste weken 
zo met hem en ons hebbpn meegeleefd en in de 
dagen na het overlijden van mijn lieve vader ons 
gesteund en getroost hebben. 

Paul 
Josefine 


