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Een blijvende herinnering aan 

Aloisius Heinrich Kortemeier 

die op 5 december 1911 in 
Rheine geboren werd. 

Op 27 december 2001 overleed hij. 
We hebben hem op 2 januari 2002 na de 

Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk naar 
het crematorium te Usselo begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van pa en opa 
doen wij dat met verdriet in ons hart. Maar bij 
ons overheerst een gevoel van grote dankbaar
heid dat we hem zo lang in ons midden mochten 
hebben. 

Zijn jeugd heeft pa doorgebracht in Rhelne. 
Op 18-jarige leeftijd verhuisde hij naar Neder
land. Daar trouwde hij in 1939 en kreeg drie 
dochters, twee kleinkinderen en twee achter
kleinkinderen waar hij veel plezier aan beleefde. 
Pa was als sportman in hart en nieren betrokken 
bij de oprichting van verschillende comités en 
verenigingen. 
Hij is jarenlang scheidsrechter geweest waar hij 
op 78-jarige leeftijd een punt achter zette. 
Pa had een eigen mening over diverse zaken en 

liet dat ook vaak duidelijk merken. Hij was vele 
jaren plaatselijke verslaggever van de 
Twentsche Courant en de Dinkeliander. In deze 
hoedanigheid bezocht hij vele vergaderingen. 
Z'n grootste hobby was het verzamelen van alles 
wat met de historie van Losser en sport te 
maken had. Hij heeft deze verzameling in ver
schillende boeken ondergebracht, waarop hij erg 
trots was. 
De laatste jaren was pa regelmatig in het bejaar
denhuis om te biljarten. 
Z'n gezondheid werd de laatste tijd steeds min
der, dit weerhield hem er echter niet van om 
iedere woensdagmorgen naar de kerk te lopen, 
want hij vond z'n leven lang veel steun in het 
geloof. 
Pa wilde graag 90 jaar worden, toen dat bereikt 
was gaf hij de moed op. 
De laatste dagen hebben wij dag en nacht bij 
hem mogen zijn. Wij zijn dankbaar dat wij op 
deze wijze afscheid van hem hebben kunnen 
nemen. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond 
na het overlijden van mijn man, onze vader en 
opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

M.J.A. Kortemeier-Damhuis 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


