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Dankbaar denken we aan 

Grada Louisa Lucassen 
Zij is geboren op 22 november 1913 in 

Kilder en thuis overleden op 14 april 1996. 
We hebben haar op 18 april begraven op 

het Martinuskerkhof in Wijnbergen. 

Meer dan 37 jaar was zij gelukkig 
getrouwd met haar in 1983 overleden man 

Gerardus Hendrikus Kemperman 

Samen hebben zij in liefde het leven 
mogen doorgeven aan hun kinderen. 

Er leek aanvankelijk weinig bijzonders aan 
de hand. ZIJ was in huis gestruikeld en 
moest een paar weken in bed blijven om 
van haar .kneuzingen te herstellen. Tijdens 
deze periode kwam voor haar het einde. 
Wij hebben de afgelopen weken nog volop 
en ongedwongen met haar kunnen praten 
en lachen. Vol optimisme zag zij haar her
stel tegemoet. Volkomen onverwachts is 
mama zondagmorgen 14 april tijdens het 
wakker worden in alle rust van ons heen
gegaan. Zij stierf in haar eigen vertrouwde 
omgeving, blij en gelukkig. 
Kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden 
en bekenden wisten haar voordeur altijd te 

vinden. Bij haar was iedereen op elk 
m~me.nt van de dag welkom. Zij liet dat 
du1dehJk merken en was steeds beschik
baar voor een gezellig praatje, een troos
tend woord of een bruikbaar advies. Tot 
het allerlaatste moment kon zij zich goed 
verplaatsen in de wereld van de ander. 
Men moest wel de moeite nemen om bij 
h~ar thuis te komen. Van uitgaan hield zij 
niet. 
Haar kinderen en twaalf kleinkinderen 
hadden in haar een fijne moeder en lieve 
oma. In moeilijke situaties was haar steun 
onvoorwaar~elijk en trok zij altijd partij 
voor haar kinderen en hun gezinnen. Zij 
kwamen bij haar op de eerste plaats. 
Voor papa was zij een liefdevolle vrouw. 
ZIJ hadden een sterke band met elkaar. 
Ondanks haar langdurige hartkwaal heeft 
zij de gezegende leeftijd bereikt van 82 
jaar. Tot het laatste moment was zij ruim
denkend. Zij liet zich door niemand iets 
opdringen. Zo willen wij haar graag in onze 
herinnering houden. 

Wij betuigen u onze oprechte dank voor 
u~ medeleven na het overlijden en bij de 
uitvaart van onze fijne moeder en lieve 
oma. 

Kinderen en kleinkinderen 

Doetinchem, april 1996 


