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Een fijne en dankbare herinnering aan 

HENDRIK KEMNA 

echtgenoot van 

GRADA MOLEMAN 

Hij werd op 17 februari 1929 geboren te Lonneker. Op 1 O 
februari 1992 is hij overleden te Deurningen. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de parochiekerk te Deurningen, 
waarna hij te rusten is gelegd op het parochiêle ker1<hof 
aldaar. 

In Lonneker groeide hij samen met zijn broer en zussen 
op. Als jongeman ging hij werker:i bij de landbouwbank. 
De liefde voor het boerenbedrijf was echter groter. 
Hij ging een boerderij in Gammelke runnen. Samen met 
zijn vrouw, met wie hij 37 jaar gelukkig gehuwd is 
geweest en met zijn vijf kinderen vormde hij een hecht 
gezin. 
Hij was een graag geziene man die altijd in was voor een 
praatje en bij wie je altijd terecht kon. Zijn liefde voor de 

natuur was groot. De jacht evenals de voetbal en het 
kaarten waren grote hobby's van hem. Hier genoot hij 
met volle teugen van. 
Hij was een grote kindervriend. Niet alleen voor de 
kleinkinderen, met wie hij de laatste jaren veel optrok en 
van wie hij genoot, ook voor de buurtkinderen was hij 
alles. Voor hen was niets teveel. 
Hij was een man die altijd voor een ander klaar stond 
maar die zijn mening niet onder stoelen of banken stak. 
Dat dit gewaardeerd werd, bleek wel. 
Nooit ziek, nooit iets mankerend kreeg hij afgelopen 
zomer ineens te horen dat hij zeer ernstig ziek was. Hij 
heeft die klap geestelijk heel moeilijk kunnen verwerken. 
Mede dankzij de vele attenties van buren, vrienden en 
familie werden de laatste maanden toch dragelijk. Er 
kwam altijd wel iemand langs voor een praaije. 
Dat hij niet praatte over zijn ziekte was voor zijn vrouw en 
kinderen een hard gelag. Het heeft het er in de laatste 
dagen van zijn leven niet makkelijker op gemaakt. Hij 
heeft een hele strijd moeten voeren. De strijd is nu 
gestreden. Nu heeft hij zijn wel verdiende rust. 

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

G.W. Kemna-Moleman 
kinderen en kleinkinderen. 




