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Een fijne en dankbare herinnering aan 

Grada Kemna - Moleman 

weduwe van Hendrik Kemna 

Ze werd op 2 september 1930 geboren te Weerselo. 
Op 14 juni 1997 overleed ze te Enschede. We 
hebben 18 juni afscheid van haar genomen tijdens 
een plechtig gezongen uitvaartviering in de paro
chiekerk te Deurningen, waarna ze te ruste is 
gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Ze groeide op in Weerselo in een gezin met negen 
kinderen. Al op jeugdige leeftijd kwam ze bij haar 
tante te wonen op een boerderij in Gammelke. Ze 
leerde pa kennen en na hun trouwen gingen ze 
samen de boerderij runnen. Ze kregen vijf kinde
ren. De zorg voor haar man, haar kinderen, "oma" 
en de boerderij was haar lust en haar leven. Ze was 
heel tevreden met wat het leven haar bood, luxe 
ambieerde ze niet. Eenvoud sierde haar. 

Reeds op jonge leeftijd begon haar gezondheid 
haar parten te spelen. Menigmaal moest ze naar 
het ziekenhuis. Steeds weer moest ze een teleur
stelling verwerken, maar door haar enorme wils
kracht en levenslust knapte ze steeds weer op. 

De ziekte en het overlijden van haar man greep 
haar erg aan. Door haar doorzettingsvermogen 

kon ze deze tegenslag toch langzaam aan verwer
ken. Mede door de dagelijkse bezoekjes van de 
kinderen en kleinkinderen, waarvan ze veel 
genoot, kreeg ze weer plezier in het leven. De 
genoodzaakte opheffing van de boerderij deed 
haar veel verdriet, maar ze maakte van haar 
nieuwe huis een echt "thuis" voor iedereen. 

Daar ze de laatste jaren door haar lichamelijke 
klachten toch zeer beperkt was in haar doen en 
laten, was ze heel blij met alle mensen die even 
op bezoek kwamen. De vele, vele bezoekers 
hielden haar op de hoogte van hetgeen er ge
beurde buiten haar leefruimte. Door haar levens
ervaring en mensenkennis wist ze velen van hen 
een hart onder de riem te steken. De zorg voor 
een ander ging boven de zorg voor haarzelf. 

Toen ze voor haar laatste moei l ijke keus stond, 
putte ze kracht uit haar sterke geloof in God. Het 
vertrouwen dat ze met pa veren igd zou worden 
als het mis mocht gaan, gaf haar een innerlijke rust. 
Haar geest was sterk, maar haar lichaam liet haar 
in de steek. Ze was voor ons een heel bijzonder 
mens. Het was een voorrecht haar als moeder en 
oma te hebben. 

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen 
wij u onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


