
In memoriam 



Ter dankbare herinnering aan 

Marie Johanna Kemna 
geboren 

Sauer 
echtgenote van 

Jan H. M. Kemna 

Zij werd geboren te Tubbergen 
op 18 augustus 1923. 
Voomen van de Sacramenten 
der Zieken overleed zij aldaar na 
een langdurig ziekbed op Oude
jaarsavond. 
De Plechtige Uitvaart vond plaats 
op 4 januari 1985 vanuit de 
parochiekerk van de H. Pancra
tius. 

Op dezelfde dag dat de Plechtige Uitvaart 
plaats vond van haar zus Wil, is Marie uit ons 
midden weggenomen. 
Naar menselijke maatstaven veel te vroeg, pas 
61 1aar. Met bewonderenswaardige moed en 
Godsvertrouwen heeft zij naar haar sterven 
toegeleefd. Haar wens Kerstmis nog te 
mogen beleven is in vervulling gegaan. 
Meer verlangde zij niet. 
Zij die haar ziek-zijn thuis hebben meebeleefd 
herkennen in haar de aanroepingen in de 
litanie van Maria: "Beminnelijke Moeder, 

Bewonderenswaardige Moeder, Moeder van 
Goede Raad". 
Tot de laatste dag gingen haar zorgen uit naar 
anderen. Het afscheid van een lieve vrouw en 
dierbare moeder en oma valt zwaar. Er was 
nog zoveel om voor te leven. We missen haar. 
Op de laatste dag van 1984 is zij 's middags 
rustig weggeslapen omringd door haar man 
en kinderen moedig en tevreden tot het einde 
toe. Ondanks ons verdriet zijn we dankbaar 
zo'n vrouw en moeder en oma in ons midden 
te hebben gehad. Wij kunnen niet geloven dat 
zo'n leven vergeefs is geweest. In gelovig 
vertrouwen geven wij haar terug in de handen 
van haar en onze Schepper. 
Wij gunnen haar de rust waarnaar zij zo 
verlangde. Zij blijft één van ons ook nu ZIJ 
gestorven is. 
Wij vragen om troost en kracht onze 
levensweg te voltooien in datzelfde geloof en 
vertrouwen. 

Marie, bedankt voor alles en tot weerziens bij 
God. H. Maria bid voor haar 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na 
haar overli1den bedanken wij u hartelijk. 

Jan Kemna 
Marita en Ger 
Paula, Jos en Anne 

Tubbergen, 4januari 1985 


