
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Reglna Maria 
van der Horst-Kempers 

Zij werd op 30 april 1951 1n Losser 
geboren. Totaal onverwacht is zij van ons 

heengegaan op 14 juni 1999. 
Op vrijdag 18 juni hebben we na de viering 

in de parochiekerk van de H. Maria 
Geboorte, in het crematorium te Usselo van 

haar afscheid genomen. 

Giny, vandaag moeten wij ook afscheid 
nemen van jou. Eigenlijk kunnen we dat niet 
want geen van allen kunnen we je missen. 
Al zo vaak heb jij ook afscheid moeten 
nemen van iemand die je dierbaar was en 
zelf was je ook wel eens bang dat jou dit ook 
kon overkomen, want ondanks tegenslagen 
en verdriet zag je ook de mooie kanten van 
het leven in en had je nog heel veel plannen 
voor de toekomst. 
In het voorjaar werden alle tuincentra's 
bezocht en ook heel wat bloemen gekocht 
zodat jullie tuin één grote bloemenpracht 
werd. 

Feesten buitenshuis daar was je niet zo dol 
op maar de wekelijkse bingo ging je niet mis. 
Het meest kon je genieten als je onder 
elkaar was met je gezin en familie en ook 
sinds Jeroen er bij was hebben we vaak 
genoten en heel wat afgelachen met ons 
allen. Je was blij als het Amo goed ging met 
de studie en als het met Herman en de kin
deren goed ging was dat met jou ook zo. 
Jullie waren dolblij met het vooruitzicht dat 
jullie opa en oma zouden worden, daar werd 
echt naar toe geleefd en ie kon het niet laten 
alvast spullen voor de baby te kopen. 
Helaas mag je niet meer meemaken dat de 
baby wordt geboren, maar in gedachten leef 
je met ons mee. 
Giny, Ma bedankt voor al je liefde, zorgen en 
meeleven met ons allen. We zullen daar in 
dankbaarheid aan terug denken. 
Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart en crematie zijn wij U zeer 
dankbaar. 
U bent een echte steun voor ons geweest. 
Giny, Ma we zullen je nooit vergeten. 

Herman 
Nicole en Jeroen 
Amo 


