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Marie Kemna geboren op 26 JUii 1927 te Lonneker 
en overleden op 26 januari 2008 te Enschede. Zij was 
het 5' kmd uit het gezin van 8 kinderen. Ze heefl een 
heerhj ke jeugd gehad op de boerderij in Lonneker. 
\oor de rruddclbare school ging zij naar de ULO in 
Enschede. Ze had graag kapster willm wordm maar 
dat vond haar moeder l!t:r1 'i~ beroep 01 ZD l·wam het 
dat zij .:en kantoortwn lra:g bij accountanL~ kantoor 
\'enema in Lonneker Ze htit!ft hi1.T jarcn met plezier 
gewerkt. 

Een grote impact in haar leven 1s haar ziekte TBC 
gC\\eest rood de locftijd \'an 25 jaar. lij heeft moeten 

·kuren· in Dckkerswald. De voortdurende ang<;t van 
slecht niwws beu-effende de ondcrwckm die wckdijks 
gedaan werden hebben een '<tempel op haar gedrukt. 
De bc:zofg<lheid wa~ een feit. Harry bleef haar trouw 
en huwde haar op 27 :,eptemlld' 1956 
Ze heeft het altijd jammer gevonden dat het 
gebruikeiJjk was om na het huwelijk te stoppen met 
werken. 

Ze v~tigdcn Lich in En;,chcdc en krcg..:n 2 dochters: 
Inge en Karen. Ze hield van vrolijkheid en grapjes 
maken en thuis was iedereen welkom en werd met 
lekkers onthaalt. Gastvrijheid was een groot goed. Ze 
hield van visite en van spelletjes doen met familie, 
\Tienden en buren. Haar hulpvaardigheid was enorm 
groot; ze had een derde oog voor het lijden van een 
ander en sprong met daadkracht en liefde bij. 

H=lijk vood 7e het om haar gezin te .licn uitbreiden 
met schoonzonen Rinus en Wim en helemaal met 
de kleinkinderen: Loe., Tom, Bart. Kim en !31om. 
Zoals ze een lieve l..nulTclmoeder was. was te ook 
een enthousia~te oma en hield van ravotten mt:t de 
jeugd en deed teler mee met verkleedpartijtj~. 

prachtige foto's getuigen daarvan 

Een groot deel van haar tiJd be~teedde t.e aan 
het Dameskoor \'an de St. Jozetparochie. de lonnc
bloem (bestuur en bezoek) en babykleertjc.<. halen 
\'OOr een bedrijf Stilt.lllen was niet~ 'oor haar! 

Vreselijk w~ het dat ZIJ "t:gen' dementie moest 
worden opgenomen in \'erpleegtehuis 't Klc11ne 
Vacrf Harry kwam haar tot 71Jn d1K'<i dagelijks 
bezoeken. Na 7 jaar verpleegtehuis Î\ een long· 
onisteling haar noodlottig ge"orclen 
Fen prachtige leeftijd \an 80 jaar maar helaas 
heeft te de laatste 10 jaar niet echt meer mee 
gekregen. Het trieste i' dat lC zelf jui~t altijd 10 

bang was om dement te worden. 

Als kinderen hebben wij mogen genieten van 
het fijne huwelijk van onze ouders en de liefde, 
stabili teit en geborgenheid die dat on• gegeven 
heeft. 

Wij bedanken iedereen 'oor uw aanwezigheid en 
liefdevolle aandacht voor on1,e moeder 

Namens kinderen en kleinkinderen 


