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De plaats van verkwikkin9, licht on vrede 
9eve de Heer aan de ziel nn 
GERHARDUS JACOBUS KEMl'ERMAN, 
echt91noot van 
Mario CothoriMI Wil~elmino Slebelder. 
Geboren te Sinderen l9em. Wisch) 25 juli 
1903 overleed hij, 9esterkt door de 9enade
midd1l1n der H. Kerk, zacht en kalm in de 
Heer 4 juni l960 in het R. K. Ziekenhuis te 
Delden. In diepe droefheid hebben wij zijn 
lichaam ter ruste gelegd op het r. k. kerkhof 
te Delden 8 juni 1960. 

Hoe onnaspeurlijk zijn Gods wegen, hoe ondoor
grondelijk Zijn raadsbesluiten! Dete plichtsge
trouwe. ern•tige man, die zich tot ideaal ge
steld had, om in woord en voorbHld de jeu9d 
te leiden en op te voeden, wordt op Hn leeftijd 
waarop wij no9 ioveel van hem mochten ver· 
wachten, un9etut door een kwaal, welke hem 
ten 9rov1 voert. Maandenlan9 door.tut hij pijn 
en ben•uw1nissen naar 1.ie l 1n lichaam en voelt 
hij, hoe God Ingrijpt in zijn verwachtin9en. Diep 
in zijn hart voelt hij de zwaarte van het offer, 
dat God van hem vraagt. Hij wu zo graa9 ge 
bleven bij zijn echtgenote , bij zijn jongens op 
1Chool, die hij al • onderwijzer mot ern•tige toe
wijdin9 on 9rote verantwoordelijkheid trachtte 
voor te bereiden op het leven. Mur God riep 
Zijn trouwe dienaar naar de hemel, om hem het 
loon te 9even voor zijn arbeid. En wij bui91n in 
diepe droefheid, maar ook in chri•telijke over-
9ave, hot hoofd voor God• rudsbHluit, God 
dankend voor al het goede en 1Chon1, dat Hij 
ons in deze echtgenoot en onderwijzer schonk. 
lieve echt9enote, hartelijk dan k ik u voor uw 
liefdevolle zor9en, uw toewijdin9 en trouw. Ik 
ben u voor9e9aan naar de hemel, waar wij el
kaar Hns zullen terugzien. Bid voor mij en ik zal 
u 9edenken voor Gods troon. 

Heer, 9eef hem de eeuwi9e rust. 
En het eeuwig licht verlichte hem. 


