
Een dankbare en blijvende 
herinnering aan 

Gerhard Kempers 

die op 8 april 1937 in Losser geboren werd. 
Hij was 29 jaar gehuwd met 

Ria Struik. Op 10 september 1998 
overleed hij na het ontvangen van het 

H. Sacrament der Zieken. 
Op 14 september hebben we hem, na een 
Uitvaartviering in de H. Maria Geboortekerk 

te Losser, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Nu wij afscheid moeten nemen van Gerhard, 
van onze zorgzame pa en lieve opa, doen 
we dat met veel verdriet, maar ook met veel 
dankbare herinneringen. Hij was een man 
die altijd eerst aan een ander dacht. 
In het grote gezin, waarin hij opgroeide leer
de hij te zorgen voor anderen, zeker toen hij 
zijn ouders vroeg moest missen. Er bleef in 
het gezin een heel goede band. En zo zette 
hij zich ook volledig in voor zijn vrouw en kin
deren. Veel lief en leed werd samen 
gedeeld. 

Pa had het niet altijd gemakkelijk, maar met 
zijn optimisme wist hij altijd opnieuw door te 
zetten en te knokken. Zo moest hij de laatste 
tien jaar telkens opnieuw een stapje terug 
doen. Maar hij bleef genieten van het 
samenzijn met de mensen om hem heen. En 
bovenal genoot hij van zijn kleindochter 
Melissa. Haar aanwezigheid deed hem zijn 
ziekte vergeten. 
Zijn grootste hobby was de tuin. Tot het 
laatst verzorgde hij de planten en de 
bloemen. 
Als gelovig mens heeft hij met name in 
Lourdes zeer veel kracht gevonden. Het 
hielp hem het leven langzaam los te kunnen 
laten. Wij gunnen hem nu de rust. Dat hij 
leven mag 1n de Liefde en de Vreugde van 
God. 
Gerhard, pa, opa bedankt voor alles. Je blijft 
een voorbeeld voor ons. Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven 
betoond tijdens de ziekte en na heÎ 
overlijden van mijn zorgzame man. onze 
vader en opa. 
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