


Ter dankbare herinnering aan 
DIEN KEMNA 

echtye note van 
JOHAN STRUIK 

Zij werd geboren te Oldenza;;I op 14 maart 
1912 en overleed aldaar. voorzien van het 
sacrament der zieken. op 25 augustus 1978. 
Op 29 augustus d.o.v. hebben we afscheid 
van haar genomen tijdens een Eucharistie
viering in de Plechelmusba~iliek. waarna 

crematie te Usselo. 

Het heengaa n van een lieve moeder ver
vult ieder mens met c1roefheid. maar on
danks de pijn van het afscheid overheerst 
toch bij ons een diep gevoel van dankbaa r
heid om al het goede en mooie dat moe
der ons gegeven heeft. haar leven lang . 
Negenendertig jaar mochten vader en moe 
der lief en leed delen in een gelukkig hu 
welijk, vier kinderen werden hun geschon
ken en een krans van acht kleinkinderen. 
Ze beleefden vreugde aan hun gezin. 
Gezegend met een open karakter had zij 
belangstelling voor ieder en stond zij graay 
voor een ander klaar, zoveel zij kon . Licha
melijk niet zo sterk heeft zij zich toch vol
ledig ingezet voor het geluk van haar man 
en dat van haar kinderen en zij deed dit 
in grote eenvoud en met een blij gezicht. 
Bij dit alles vond zij kracht en vreugde in 
het geloof, want moeder was een diepge
lovige vrouw. 

Lieve man, graag hadden we samen nog 
wat jaren genoten van het leven, maar dit 
heeft niet zo mogen zijn. Dank daarom nu 
al voor je liefdevolle trouw in al die jaren. 
Lieve kinderen en kl einkinderen. ook ju llie 
dank ik voor de liefde en de zorg . waar
mee jullie ons. vader en mij, steeds heb
ben omringd. 
Bewaart de onderlinge liefde en blijft trouw 
aan het goede waarin ik jullie ben voor
gegaan. God zegene jullie allen! 
Moeder en oma, leef in vrede bij God ! 

Voor uw medeleven bij het overlijden 
van mijn dierbare vrouw, onze lieve 
moeder en oma. zijn wij u zeer dank
baar. 

Uit aller naam : 
Familie J. M. Struik 
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