


Ter dankbare herinnering aan 
JOHANNES ANTONIUS THEODORUS 

l<EMPERMAN 
echtgenoot van 

Maria Gesina te Boekhorst 
Hij werd geboren op 13 augustus 1910 te 
Ulft en is, voorzien van het H. Sacrament 
der zieken, op 6 juni 1977 te Oldenzaal 
overleden. Hij is begraven op 't R.I<. Kerk
hof van de St. Nicolaasparochie te Dene
kamp op 9 juni d.a.v. 

We hadden hem zo graag nog vele jaren 
van welverdiende rust temidden van ons 
gegund. Het is echter anders gelopen; 
plotseling werden we gekonfronteerd met 
zijn sterven. Het afscheid valt ons zwaar. 
Zowel in zijn gezin als daarbuiten had hij 
een vaste plaats en kenmerkte hij zich als 
eenvoudig, eerlijk en altijd recht door zee. 
Hij was zich terdege van zijn verantwoor
delijkheid bewust en heeft deze met grote 
inzet gedragen. Thuis vond hij telkens de 
kracht en de steun van zijn vrouw en kin
deren om deze taak te volbrengen. 
Naast de droefheid is er bij ons ook de 
troost dat hij tot aan zijn dood in volle 
gezondheid, intens van 't leven heeft kun
nen genieten. Hierbij wist hij God te vin
den, niet enkel in de Kerk, maar evenzeer 
in de natuur en in zijn medemensen. Zijn 
geloof in God en in een leven na de dood 
waren zijn vaste overtuiging. 

De herinnering aan een fijne man zal ons 
altijd bij blijven en de gedachte dat hij zijn 
geluk bij God heeft gevonden zal ons hel
pen om dit verlies te dragen. 
Wij blijven dankbaar om al het goede dat 
we van hem ondervonden. 

_I_ 

Voor uw blijken van medeleven welke wij 
mochten ondervinden bij het overlijden en 
de begrafenis van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader 

JOHANNES A. TH. l<EMPERMAN 

betuigen wij U onze oprechte dank. 

FAMILIE l<EMPERMAN 

Denekamp. juni 1977 

J. BENNEKER - koster - Denekamp 


