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In dan~ba·e hennnering aan 

JOHANNA HENDRIKA MARIA HARPERINK 
weduwe van 

JOHANNES HENDRIKUS MARINUS 
OUDE KEMPERS 

Zij werd geboren 23november1913 te Weerselo. Na 
een piJnilJk z ekbed overleed zij 11 juni 1992 in het 
Streekziekenhuis te Hengelo Ov. Zij werd begraven 15 
iuni 1992 op het paroch1êle kerkhof te Deurningen. 

'Door het sterven wordt ons leven 1ngri1pend veranderd 
maar het wordt niet ongedaan gemaakt. Want a s ons 
aardse hu,s. ons 11chaam in verval is geraakt hee1t God 
ons een woonplaats klaar gemaakt in zijn huis. om daar 
voorgoed en altijd verder te leven'. Met deze woorden uit 
de Liturg:e neemt de Kerk hier op aarde afscheid van 
haar mensen. Het is echter geen stilstaan alleen maar 
aan deze kant van het graf: Aan de overzijde, achter de 
grens van leven en dood hier, bloeit een nieuw leven op 
en daar is onze geliefde moeder, zuster en medemens 
nu volkomen thuis. 
Na een :ange lijdensweg was daar plotseling - en voor 
ons onverwachts - het einde van haar levensweg En 

deze weg ging zeker niet over alleen maar rozen! Van 
iongsaf aan heeft zij ha•d gewerkt in de fabriek, op de 
boerdenj en in de huishouding van haar gezin. Zij was 
haar leven lang erg bevnend met de natuur en bijzonder 
de trouwe d;eren als honden waren grote vnenden van 
en voor haar. Toen haar echtgenoot kwam te overlijden 
en een pijnlijke rheuma haar jarenlang steeds meer 
aantastte, werd haar leefwereld alsmaar kleiner. Maar zij 
bleef van harte contact houden met haar naaste familie 
en vond bij hen altijd weer troost en kracht om verder te 
gaan. Vanuit dit ware medeleven en vanuit haar 
eenvoudig maar diepe geloof geloof werd zij gesterkt, 
terwijl haar lichamelijke krachten alsmaar minder 
werden. Zo heeft zij haar levenseinde gelaten aanvaard, 
in het vol'.e vertrouwen dat aan de overziide van sterven 
en dood een nieuw leven wacht, zonder ziekte en pijn, 
zonder en;ge handicap en onvolmaaktheid. 
W11 danken onze lieve moeder en zuster voor alle goeds 
dat zij voor ons heeft betekend; wij bewaren een kost
bare herinnering aan haar en hopen op een gelukkig 
wederziens. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder, zuster en schoonzuster danken wij u 
harteh1k. 

Rita en Willy 
broers, zusters, 
zwager en schoonzus Iers 


