
HERINNERING AAN 

ANTONIUS ALOYSIUS HEMMER 
echtgenoot van 

CATHARINA GEZINA UBBINK 
Op 2 februari 1911 werd hij geboren te 
Geesteren en na een welbesteed leven 
ie hij gestorven op 29 september 1981. 
Op 3 oktober hebben we hem te ruste 

gelegd op het parochiekerkhof 
te Zenderen 

De meeste mensen zullen de overledene 
blijven herinneren ale een bijzonder 
goedhartig, eenvoudig man, die hield van 
de mensen en waar het nodig was deze 
liefde ook In daden wist om te zetten. 
In 1937 durfde hij het aan om ale pas
getrouwde jongeman zich als bakker in 
Zenderen te vestigen. Het betekende 
dag en nacht werken, meer dat deerde 
hem niet. Hij deed het met plezier 
omdat het werk hem in kontakt bracht 
met de mensen in Zenderen en omgeving. 
Hij wist vreugde en warmte om zich 
heen te spreiden en het was prettig In 
zijn gezelschap te verkeren. 
Voor zijn vrouw was hij een liefhebbende 
echtgenoot en voor de kinderen een 
zorgzame vader. Zijn zorgen en persoon
lijke moeilijkheden schoof hij van zich 

af met de opmerking: .Als het vrouw 
en kinderen maar goed gaat" . 
De laatste jaren van zijn leven waren 
zwaar. Zijn gezichtsvermogen werd 
minder en de verschillende operaties die 
hij moest ondergaan werden tenslotte 
een te zware belasting voor hem. 
Net als zijn Heer Is hij een kruisweg 
gegaan. De laatste statie was de zwaarste 
meer tegelijk de verlossing en we mogen 
ale gelovige mensen vertrouwen dat hij 
zijn Heer heeft horen zeggen: .Goede 
en getrouwe knecht, kom binnen in de 
vreugde van uw Heer" 
Moeder, u bent altijd een geweldige 
steun voor vader geweest, geen moeite 
was u teveel en dat heeft hij heel erg 
gewaardeerd. 

Voor uw meeleven en steun tijdens de 
ziekten en bij het overlijden van onze 
goede man, vader en opa, zeggen wij 
u heel hartelijk dank. 

Fam. Hemmer-Ubbink 

Albergerweg 4, Zenderen 


