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Als je ouder wordt 
en niet weet waar je bent, 
als je mensen ziet 
en ze niet meer herkent, 
als je toch blijft strijden 
om bij ons te leuen, 
dan hopen wij dat je nu 
de rust is gegeven. 
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In dankbare herinnering 

Bernardus Gradus Kerkveld 
echtgenoot van R.W. Semmekrot 

Hendrik werd geboren op 13 november 1913 te 
Hengevelde en is overleden op 2 januari 2004 te 
Delden. Voor hem werd op 6 januari de gezongen 
uitvaartmis gehouden in de parochiekerk van de 
H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde. Na de 
afscheidsviering hebben wij zijn lichaam te ruste 
gelegd op het parochieel kerkhof aldaar. 

Geboren en getogen op de boerderij " 't land " aan 
de Bentelosestraat, waar hij heel zijn verdere leven 
woonde en het boerenleven met hart en ziel 
beleefde. Hendrik was een buitenmens die staande 
in de natuur verknocht was aan zijn geboorte
grond en de boerderij, het vee en hiermee was hij 
altijd druk bezig. Op 42 jarige leeftijd trouwde hij 
op 30 augustus 1956 met Riek Semmekrot en 
werden er 5 kinderen geboren voor wie hij een 
lieve, zorgzame vader was. 

Hendrik was veel en graag in het achterhuis en op 
het land aan het werk. Daarnaast zocht hij de 
gezelligheid bij z'n gezin, hij hield van kaarten en 
t.v . kijken. Hij ging met de tijd mee, al had hij wel 

moeite met de mechanisatie. Pa was een gelovig 
mens die de wekelijkse gang naar de kerk op 
zondag als een uitje zag. Na de vroegmis naar 
Varenbrink om onder het genot van een borreltje 
te praten met de buren. Voor de kinderen was er 
dan de zondagse reep Kwatta . Ondanks dat hij pas 
op hoge leeftijd opa werd was hij voor zijn 
kleinkinderen een lieve opa. Voor hem was 
iedereen even lief. 
De laatste jaren waren niet de gemakkelijkste 
jaren. Veel van zijn leeftijdsgenoten die hij zo goed 
kende kwamen te overlijden, mensen uit zijn 
omgeving en die miste hij zeer. Ook werd zijn 
leefwereld kl einer om hem heen, zodat wij in 2002 
al een beetje afscheid moesten nemen toen hij 
naar het verpleeghuis in Delden ging. In het 
"St. Elisabeth" afd. Zuiderhagen verbleef hij ruim 
een jaar. Zijn uitspraak was: "ik hoor hier niet". Hij 
wilde zo graag naar huis. Hij zocht troost in zijn 
geloof en bad veel in dat laatste jaar van zijn leven. 
Zijn negentigste verjaardag werd nog gevierd in 
november van het vorige jaar. 
Op nieuwjaarsdag ontving hij temidden van zijn 
dierbaren de Ziekenzalving. Het was goed zo. 

Dat hij nu mag rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn man, onze pa en 
opa zeggen wij u onze hartelijke dank. 

R.W. Kerkveld - Semmekrot 
Kinderen en kleinkinderen 


