


Niet meer in ons midden 
Altijd in ons hart 

Albertus Antonius Kempers 
"Bertus" 

Hij werd geboren op 19 november 1942 
aan de Kerkstraat te Losser. 

Totaal onverwacht is hij van ons heen gegaan 
op 13 februari 2013 te Torremolinos. 

Bertus groeide op in een groot gezin waar 
iedereen welkom was. Soms hielp hij in de 
kruidenierszaak van zijn ouders. Hij ging naar 
de MULO. Zijn vader overleed toen hij 14 
jaar was. Drie jaar later overleed zijn moeder, 
waardoor hij niet verder kon studeren. Al met 
al een moeilijke periode. Hij ging bij de NS 
werken. Daardoor kon hij voor het eerst een 
reis naar Spanje maken . Hier heeft hij erg van 
genoten . 
Bertus trouwde met zijn buurmeisje Marianne 
op 26 maart 1965. Een week daarna vetrokken 
ze met 40 gulden naar Canada . Daar hebben ze 
8,5 jaar geleefd met hoogte- en dieptepunten. 
Het was een periode van hard werken. 
Al gauw genoot hij van het sociale leven 
waarbij voetbal een belangrijke rol speelde. 
Naast zijn werkzaamheden bij de zaadhandel 
en het sneeuwruimen, volgde hij in de 
wintermaanden cursussen aan de Universiteit 
van Quelph. In de zomermaanden werkte hij 

voor een hoveniersbedrijf. In die tijd werden 
Jacqueline en Robert geboren . 
Hij was een leergierig man. "Elke dag leer 
ik weer nieuwe dingen ". In 1973 kwam hij 
met zijn gezin terug naar Losser. Al snel 
kon hij bij Polaroid werken en dat heeft hij 
25 jaar met veel plezier gedaan. Hij zorgde 
voor de communicatie met de buitenlandse 
vestigingen. Eerst met de telex en vervolgens 
met de computer. Daarnaast was hij actief 
bij de voetbal en later bij de tennis. Hij was 
graag in de natuur. Bertus was sociaal en 
geïnteresseerd in het wel en wee van zijn 
mede mens. iedereen kon een beroep op hem 
doen. Hij stond altijd klaar voor ons en vele 
anderen. 
Regelmatig kon hij zich opwinden over de 
politiek en onrechtvaardigheid in de wereld. 
Bij mooi weer werd er gezellig gefietst en 
fanatiek getennist met vrienden. Tuinieren was 
een grote passie van hem. 
Samen met Marianne genoot hij de laatste jaren 
volop van zijn verblijf in Spanje. Hij wandelde 
er wat af met Marianne waarbij regelmatig een 
terrasje werd gepakt. Contacten met anderen 
werden dan weer makkelijk gelegd. 

Wat zullen wij je missen. 

Bedankt voor uw medeleven. 

Marianne, Jacqueline & Ralph en Robert 


