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In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Kemna 
echtgenoot van 

Gezina Josephina Lotgerin1< Bruinenberg 

Hij werd geboren te Weerselo op 26 februari 
1919 en overleed 21 mei 1986 te Hengelo ov. 

Op 26 mei d.a.v. hebben wij hem ter ruste 
gelegd op de r. k. begraafplaats aan de 

Deurningerstraat . a~daar. 

Na een moedig gedragen lijden ging hij van ons 
heen. Afscheid nemen van het leven en van je 
dierbaren is moei lijk. Ook hem heeft het moei
te gekost, maar tenslotte heeft hij zich over
gegeven. 
Hij was dankbaar dat hij thuis verzorgd kon 
worden In vertrouwde omgeving. Ook wij zijn 
dankbaar omdat we hem al les konden geven 
wat in ons vermogen lag. 
Vader was een eenvoudig mens met weinig pre
tenties, die gewoon zijn dagelijks werk deed. 
Daar vond hij zijn vreugde in. Hij was gehecht 
aan thuis . Daarom was hij het liefst In huis 
bij de zijnen, zelfs in vakantietijd. 
Uit alles merkten wij dat hij veel van ons hield. 
Zijn kinderen lagen hem heel na aan het hart 
en de kleinkinderen waren zijn oogappels. 
Hij had liefde voor de natuur, waarin hij dage
lijks werkte en het werken in de tuin was voor 
hem een plezierige hobby. 
In zijn hart was vader een echt gelovig mens 
met degelijke principes, die hij van huis uit had 
meegekregen. Daar tornde hij niet aan. 

Moge de goede God hem spoedig opnemen in 
het l icht van zijn heerlijkheid en moge het lij
den, dat hij moest dragen, hem nu ten goede 
komen bij zijn opgaan naar het hemels vader
land. 
Wij bidden en hopen dat hij gelukkig zal wor
den In Gods oneindige liefde en dat hij voor 
ons allen een voorspreker zal zijn. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstell ing en medeleven onder
vonden bij het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa, zeg
gen wij U hartelijk dank. 

G. J. Kemna-Lotgerink Brulnenberg 

Marieke en Theo 
Denny, Sander 

Henny en Bertine 
José 

Hengelo ov, mei 1986 


