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In gebed gedenken wij 

Henricus Aloysius Kemna 

sinds 7 mei 1960 weduwnaar van 

Hermina Kroeze 

Hij werd 4 december 1885 te Losser geboren. 
Gesterkt door de genademiddelen van de Kerk 

overleed hij in vrede te Hertme 29 okt. 1975. 
In verwachting van verrijzenis werd z'n lichaam 

op het kerkhof aldaar ter ruste gelegd. 

Uit een godvrezend leven ging hij - in zijn 
90e levensjaar - over naar een leven dat niet 

meer sterft. 
Hij was de zijnen goed voorgegaan. 70 jaar 
lang had hij het hem toevertrouwde pand 

goed beheerd. Mensen en zaken aan zijn 
zorgen toevertrouwd had hij als rechtschapen 
mens in het rechte spoor gehouden. Nog 
20 jaar kon hij daarop met voldoening terug
zien in een gelukkige levensavond die hij 
sleet in het gezin van een van zijn kinderen. 
Daar had hij zijn eigen plaats in het leven 

van zijn kinderen en kleinkinderen waar hij 

helemaal zichzelf kon zijn en waar hun dank

bare zorg en genegenheid hem goed deed. 
I·lij had zijn werk af. Met ·het leven hier be
neden was hij helemaal klaar, hij was al bezig 
met het leven boven. Hij leefde al vooruit, 

naar zijn voorland toe. Zijn kerkboek, bijbel
tje en rozenkrans waren zijn trouwe metge
zellen. Zijn dag was gedrenkt in gebed. 
Misschien mede door zijn doofheid kon hij al 

makkelijker praten met God dan met de men
sen. Wat hij toch altijd nog graag zei was dat 
zijn kinderen zo in vrede met elkaar leefden. 
Zo ging hij dankbaar heen en in dankbare 
nagedachtenis zullen de zijnen zijn leven 

voortzetten. Met hem die zoveel bad blijven 
wij in gebed verbonden. 

Onze Vader - Wees gegroet. 

Voor Uw blijken van deelneming na het 

overlijden van onze dierbare vader en opa, 

zeggen wij U onze oprechte dank. 

Familie Kemna. 


