
Dankbaar bl ijven we aan haar denken 

Paulien Hemme-Souverijn 

sinds 14 jul i 1956 gehuwd met Johan Hemme 

Ze werd geboren in Enschede op 27 januari 1933. Na 
een kort ziekbed overleed ze in het ziekenhuis te 
Enschede op 20 maart 1997. Met velen hebben we 
haar herdacht tijdens de Uitvaartmis in de Mariakerk 
te Oldenzaal, waarna we haar hebben begeleid naar 
het crematorium te Usselo op 25 maart. 

Paulien groeide op als jongste in een gezin van 6 kin
deren. Ze trouwde met Johan Hemme; samen ves
tigden ze zich in Oldenzaal, sinds 1960 in de Gelder
manstraat, in de Mariaparochie. Haar man, haar kin
deren en kleinkinderen betekenden alles voor haar; 
ze was steeds in de weer, op alle momenten. tussen 
de middag, na schooltijd, na werktijd; als ze allemaal 
bij elkaar waren, was ze op haar best. Ver weg met 
vakantie wilde ze nooit, maar voor een weekendje weg 
met pa, de kinderen en met vrienden, was ze altijd 
in. Naaien en breien waren haar grote hobby's, waar
van ze haar naaste familie maar ook anderen liet mee
profiteren, vooral prachtige truien kon ze breien. 
Ondanks haar vele kwalen en menig verblijf in het 
ziekenhuis bleef ze opgewekt en goed gehumeurd; 

ze uitte zich daar niet zo over, maar hield het voor 
zich. Interesse had ze in alle opzichten: meekijken 
naar de sport, meegaan met zwemmen, benieuwd 
naar het schoolresultaat. 
Vorig jaar vierde ze met pa het 40-jarig huwelijksfeest, 
een hoogtepunt in haar en in ons leven. Kort daarop 
werd ze 64 jaar, een gebeurtenis die haar herinnerde 
aan haar moeder, die op diezelfde leeftijd overleed, 
voor haar een verlies, dat ze nooit goed heeft kun
nen verwerken. 
Paul ien was een gelovige vrouw, die daar niet veel 
over sprak, maar het beleefde in haar hart; ze bad 
voor haar man, kinderen en kleinkinderen; ze vond in 
moei lijke momenten steun in haar geloof. 
Op 3 februari ging ze naar het ziekenhuis, voor de 
operatie was ze heel bang. Juist toen de geboorte 
van haar vierde kleinkind zich aandiende -wat heeft 
ze er naar toegeleefd- ging ze plotseling van ons 
heen. 
Moge het licht van Pasen over haar opgaan en moge 
de verrezen Heer ons tot troost zijn. 

Uw medeleven tijdens haar ziekte en na het overlij
den was voor ons een grote steun. We blijven u daar
voor dankbaar. 

Johan Hemme 
Kinderen en kleinkinderen 




