
Al heeji hij ons \'l'rlaten. 

hij laat ons met alleen. 

Tfüt wij i11 hem he=ate11, 

is a/11jd om 011~ heen. 



t 
In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Kemperman 

Johan werd geboren op 18 juni 1943 te Dalfsen 
en o\·erleed op 14 mei 2001 te Zwolle. 
Na de Eucharistieviering vanuit de R.K. kerk 
Maria ten Hemelopneming te Heino, hebben wij 
zijn lichaam te ruste gelegd op bet R.K. kerkhof 
aldaar. 

"Geniet van her leven het duurt maar even." 

Johan was de jongste van 13 kinderen uit het gezin 
Kcmperman. Na zijn lagere school is hij eerst gaan 
werken bij de plaatselijke bakker in Heino. ~a ver
loop van tijd kon hij aan de slag als voorman in de 
beplanting. 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo trad 
hij in de voetsporen van zijn vader. De jacht en de 
natuur waren een grote passie voor hem. 
Hel werk als jachtopziener in Beckum onder Van 
Heek en later als velddienstassistent bij de Rijks
politie in Twente waren spannende en uitdagende 
werkzaamheden, welke hem op het lijf geschreven 
waren. Hij verrichte ze met veel inzet en plezier. 

De weg van een mens gaat niet altijd over rozen. 
Tegenslagen kunnen deel uitmaken van een men
senleven. Na een echtscheiding heeft hij gevochten 
om zijn kinderen te behouden en hij heeft er alles 
aan gedaan om zijn zoon Gradus groot te brengen 
en hem in de goede richting van het leven te wij
zen. Hij was trots op het resultaat. Zeer gelukkig 
was hij dat op de bruiloft van Gradus ook zijn 
dochters Diana en Francisca aanwezig waren. 

Hij had een sterke persoonlijkheid en was iemand 
met veel doorzettingsvermogen. Hij stond je altijd 
met raad en daad bij en sprong voor iedereen in de 
bres. Je kon altijd voor alles bij hem aankloppen. 
Hij had veel vertrouwen in de mens en was altijd 
opgewekt. Daardoor stond hij niet alleen in het 
leven, maar had hij altijd mensen om zich heen. 
Johan was altijd nadrukkelijk aanwezig, vooral 
ook door de grappen die hij vertelde. 

Het is nu erg stil om ons heen en bet is niet goed 
voor te stellen dat deze sterke man zo vroeg van 
ons is heengegaan. 
Wtj zijn dankbaar hem te hebben gekend en voor alles 
wat hij voor ons heeft gedaan en het troost ons dat 
de eeuwige rust, vrede en vreugde hem gegeven is. 

Dag vader, dag Johan, wat zullen wij je missen! 

Voor de vele blijken van belangstelling die wij 
ondervonden bij het O~'<!r/ijden van onze dierbare 
vader en broer danken wij u hartelijk. 

Kinderen, broers en zusters Kemperman 


