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Bedroefd om het plotselinge overh1den, maar met 
een dankbaar hart nemen we afscheid van m11n 

dierbare man. onze goede pappie en opa 

Jan Henki Kempees 
echtgenoot van Eduarda Alexander 

Hij is geboren te Bandung (Indonesië) op 12 februari 
1919. Plotseling 1s hij m het Twenteborg Ziekenhuis 
te Almelo gestorven op 26 tuni 1999. We hebben van 
hem afscheid genomen tijdens de Uitvaartdienst in 
de Willibrordkerk te Alme10 op donderdag 1 1uli 1999, 
waarna we hem te ruste hebben gelegd op de 
Algemene Begraafplaats n Almelo. dichtbij het graf 
van Zijn kle1nk1nd. 

Al was nij a sinds zijn pensioen aan het sukkelen. 
toch hadden wij niet verwacht dat hij zo plotseling 
zou sterven: 's middags nog goed te pas en 's avonds 
was hij al heengegaan voorgoed. Dat stemt ons droe
vig. het 1s ook nog zo onwerkelijk, want hiJ was zo n 
middelpunt in ons leven. Hij was een heei zorgzame 
man en vader, die in zijn leven veel heeft meegemaakt, 
ook al kon hij daar moeilijk over spreken: zijn verblitf 
m het kamp 1n Indonesië. het rroeten emigreren naar 
Nederland, z1;n gebeurtenissen die van hem een heel 
ander mens hebben gemaakt. Als jongste van 7 kin 
deren en verwend was t11j ~eel vroli1k m Z•Jn vader
land; hier was h11 ernstig en zeer streng Als hiJ sprak. 
dan zwegen wij. vooral als zijn steeds terugkerende 

gezegde kwam: 'Het is nu eenmaal zo!' of 'Je moet 
met de feiten leven'. Toch was h11 overbezorgd, hield 
veel van zijn gezin. Dat maakte hij duidelijk door z11n 
daden, niet door z11n woorden. Hij kon niet zeggen: 
Ik houd van jou Toch hebben wij als zijn 12 kinderen 
een hee1 mooie jeugd gehac en heeft hij veel voor 
ons betekend met zijn heel eigen humor en z11r. '•lo
sof1sche instelling. Hij dacht veel na over het ieven 
en het leven na de dood. H11 hield van het leven. Als 
gelovig mens was hij op zoek naar het antwoord op 
de vraag: Waarom zijn we hier op aarde? Hij was er, 
zoals hij ze .. b11na achter. Daardoor heeft hij het mis
sch·en lang vol gehouden. N~ was hij moegestreden. 
Ook dat aanvaardde h11: ' Het is nu eenmaal zo: je 
moet er mee leren leven". Wij hebben van hem geen 
afscheid kunnen nemen, m1ssch1en heeft hij dat ook 
niet gekund en is helemaal a leen gestorven 
Met diep respect nemen we afscheid van he'TI, die 
zoveel voor zijn gezin heeft gedaan. Voor heel zijn 
leven 1n dienst van ons zijn we hem dankbaar en be
velen hem bil God aan, die hem als een goede vader 
zai opnemen 1n zijn Rijk. Daar zal hij ongetwijfeld nog 
een voorspreker Zijn voor ons allemaal. A. is hij dan 
zichtbaar van ons weg. hij zal bliJVen voortleven in 
ons han. in zijn kinderen en kleinkinderen. Pappie, 
opa, bedankt. 

Wij willen allen graag dank zeggen voor de steun en 
het medeleven, vooral deze dagen na het overlijden 
van miin man en onze pappie. 

Mevr. E. Kempees-A1exander 
Kinderen en kleinkinderen 


