


Met eerbied blijven wij gedenken 

Gerardus Johannes Antonius 
Hendrikus Kemna 

echtgenoot van 
Gesina Wilhelmina Maria Kuipers 

Geboren 14 oktober 1926 Overleden 23 juli 1998 

Hij werd geboren te Azelo en heeft zijn hele leven met 
eerbied voor de familietraditie op dezelfde plaats 
gewoond. Vol ijver heeft hij er gewerkt en daar, na 71 jaar, 
in groot geloof zijn leven teruggegeven aan zijn Schepper. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken overleed hij er, 
zoals hij zelf graag wilde, in dat huis dat hem tijdens zijn 
leven bijzonder dierbaar was geworden. 
Na de gezongen requiemmis in zijn parochiekerk te 
Zenderen is hij begraven op het parochiekerkhof aldaar 

op 28 juli 1998. 

Gerard was een harde werker. Dat moest ook wel om 
indertijd van de boerderij te kunnen leven. Hij was graag 
timmerman geworden, maar toen zijn oudere broer, die 
voor de boerderij zou blijven zorgen, op 19-jarige leeftijd 
overleed, werd hij degene die voortaan de zorg voor de 
boerderij op zich nam. Hij werkte met een heel sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel en vanuit een groot geloof 
dat hij in dienst was van God de Schepper van de natuur. 
Toen Sien zijn vrouw werd en haar intrede deed in deze 
woning hebben ze er samen iets heel goeds van weten te 

maken: een mooi gezin waar men het niet te breed had, 
maar waar men samen gelukkig was. Ook voor oma bleef 
er plaats als de wijze vrome vrouw die door haar 
aanwezigheid tot op zeer hoge leeftijd een lichtend 
voorbeeld van geloof was. 
Er werden kinderen geboren. Elke geboorte was een feest. 
Ze waren samen heel gelukkig. Totdat de zware slag kwam, 
dat ze Johan op 2 juli 1973 door de verdrinkingsdood 
verloren. 
Geen zwaardere slag heeft Gerard in zijn leven ooit te 
verwerken gekregen. De wens die hij kort voor zijn eigen 
dood uitsprak was daar een duidelijk bewijs van. Hij vroeg 
om heel dicht bij Johan begraven te worden. 
Zijn eigen ziekte beschouwde hij vooral als een groot kruis 
voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. Hij heeft ze 
allemaal veel sterkte toegewenst nu ook zijn leven ten 
einde liep. Vol geloof heeft hij gebeden dat zijn sterven 
goed zou zijn, dat hij niet te veel zou hoeven te lijden en dat 
degenen die zonder hem verder moesten leven, dit met 
Gods genade zouden kunnen. Hij dacht meer aan anderen 
dan aan zichzelf en heeft daarmee voor ons een mooi 
voorbeeld gegeven van Christelijke moed. Moge hij nu 
gelukkig zijn bij zijn dierbaren, die hem zijn voorgegaan 
naar God, Schepper en Trooster van ons allen. 

Voor uw meeleven met de ziekte en het overlijden van mijn 
lieve man, onze dappere vader, schoonvader en opa, 
zeggen wij u heel hartelijk dank. 

Familie Kemna 


