
Ter nagedachtenis aan 

Hendrikus Antonius Kemperlnk 

echtgenoot van 
Johanna Cornelia Spekhorst 

Hij werd geboren in Albergen op 
3 febr. 1908 en overleed op 
29 nov. 1977. Op 2 dec. 1977 
hebben we van hem afscheid geno
men met een H. Mis en hem daarna 
ter ruste gelegd op het R.K . Kerk

hof te Zenderen. 

Hij is zo onverwachts heengegaan, dat nie
mand van zijn gezin en familie afscheid van 
hem heeft kunnen nemen. Hoeveel verdriet 
dit sterven zijn vrouw. kinderen en klein
kinderen ook brengt, toch past dit onopval
lende heengaan goed bij zijn manier van leven. 
Hij was. vooral voor zichzelf, sober en streng, 
hield niet van uiterlijk vertoon en streefde 
er heel zijn leven naar, vanuit een diep geloof, 
om alles wat onecht was in het leve11 te ver
mijden. Hij was plichtsgetrouw in zijn werk, 
in zijn oordeel rechtvaardig, trouw 1n zijn 
liefde en vriendschap. zorgzaam voor zijn gezin. 
Meer dan veertig jaar van zijn leven heeft 
hij gewijd aan het vormen van zijn leerlingen 
tot goede mensen. voor wie hij ook later 

een blijvende belangstelling hield. In hart en 
nieren een Tukker heeft hiJ zijn geboorte
streek nooit verloochend; tot in zijn dood 
vond hij het heerlijk om op de fiets van Gods 
vrije natuur te genieten. Zijn laatste fiets
tocht bracht hem bij trouwe vrienden, bij 
wie hij gestorven rs. 
Antoon, we hebben een goed en gelukkig 
huwelijk gehad. In dit leven hebben we geen 
afscheid mogen nemen, maar beide hopen we 
op een weerzien bij God. 

Vader, wij hebben dankzij U leren begrijpen, 
wat een vader voor zijn kinderen kàn bete· 
kenen. "Dank-U-wel" is niet genoeg. 

Lieve Opa. nu kun je ons nooit meer voor
lezen en kunnen we nooit meer met jou 
naar de paardies gaan. We zullen Je heel 
erg missen! 

Voor uw hartelijk medeleven bij het plot
seling overlijden van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader en opa. zeggen wij 
U onze oprechte dank, 

J. C. Kemperink - Spekhorst 
Kinderen en kleinkinderen 


