
In dankbare herinnering aan

THÉ KEMPERMAN
echtgenoot van

Riek Kemperman-Janssen †

* 23-6-1947 † 14-3-2022
  Millingen a/d Rijn Nijmegen

Op zijn eigen sympathieke rustige manier, zonder 
veel ophef of aandacht voor zichzelf en altijd vol 
droge humor, zo heeft ons pap, opa en schoonvader 
geleefd en zo is hij onverwacht, maar vredig in 
ons midden gestorven. Met heel veel liefde en 
dankbaarheid denken we aan hem terug.

Pap is geboren en opgegroeid in Millingen aan 
de Rijn, als oudste van de 3 kinderen van Eef 
Kemperman en Stien Gerritzen. Hij was als kind 
al ondeugend, maar altijd op een vrolijke manier. 
Toen hij ouder werd zag je het aan de schittering 
in zijn ogen. Op zijn 14e ging hij al met zijn vader 
werken op de werf, maar hij haalde wel zijn diploma 
‘metaal’ op de avondschool. Daarna werkte hij 4 

herinneringen. Toen trok hem de wijde wereld en 
ging hij met vriend Wim naar Australië. Daar bleven 
ze drie jaar, tot de vader van Wim op sterven lag. 
Thé kwam met hem mee terug, want: ‘Samen uit, 
samen thuis’. Terug in Nederland ging hij werken: 
wegen, bruggen, viaducten, vloeren, elke dag 
vroeg uit bed en pas om 6 uur weer thuis met zijn 
broodtrommel.
In die tijd ontmoette hij Riek in de Amstelbron: 
liefde op het eerste gezicht. Ze waren voor elkaar 

geschapen. Thé trok bij Riek thuis in. Daar woonden 
ook haar moeder en broer Piet nog.
De diepste wens van Thé en Riek werd vervuld: twee 
zonen, die hij op zijn eigen, besliste manier zijn 
levenswijsheid en waarden en normen bijbracht. 
Thé stond in alles achter Riek en nam al haar zorgen 
ook op zijn schouders. Hun huis was een open huis 
en bleef ’t thuis voor alle familieleden. Ook de zorg 
voor schoonmoeder en zwager Piet was bij hem 
in de beste handen: ‘Als ik niet de bouw was in 
gegaan, was ik broeder geworden’, zei hij dan.
De ziekte en het sterven van Riek in 2005 werden 
een keerpunt in zijn leven. Hij kon met pensioen en 
stond dag en nacht voor haar klaar. Na haar sterven 
vond hij stilletjes zijn eigen weg: hij had altijd wel 
wat te doen en anders lag er een puzzelboek of een 
pak kaarten op tafel. Hij was veel bij Germania, een 
beetje zijn tweede thuis.
De kinderen brachten hem veel vreugde en ook veel 
bezigheden. Hij stond, gevraagd en ongevraagd, 
altijd klaar. Het huwelijk van Perry en Lisette, de 
vriendschap met haar ouders, de geboorte van 
Tess en het oppassen op haar, brachten hem veel 
vreugde, zoals hij er ook altijd was voor Dave en 
zijn zaak. Hij was trots op hen.

Pap, opa en schoonvader, we zijn ook trots op jou. 
Het doet ons veel verdriet dat we je voorgoed 
moeten missen, maar je komt nu thuis bij mam en 
onze zó vroeg gestorven zus Claudia.
Doe mam, Claudia en alle geliefden onze groeten.
à Dieu, dat betekent: tot bij God.
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