
 

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, 

nimmer klagend, altijd stil dragend, 

moedig ging je door steeds weer, 

tot op het laatste moment, 

het wilde niet meer. 

 

Na een zeer rijk en liefdevol leven, dat altijd in dienst stond van 
de zorg voor een ander, heeft onze vader, schoonvader en opa 
het leven los moeten laten en afscheid van ons genomen 

 

Theo Kemperman 
Thé 

 

 
De afscheidsplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden op 
dinsdag 22 maart. 

 
Maandag 21 maart is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid  
om persoonlijk afscheid te nemen van Thé in de Chopinzaal van 
Uitvaartcentrum Sion, Mozartstraat 41 te Groesbeek. 

 
In plaats van bloemen zou Thé een gift voor het KWF zeer op 
prijs hebben gesteld. 

 
Hiervoor zullen maandag 21 maart, tijdens het rouwbezoek, 
collectebussen aanwezig zijn in de Chopinzaal van 
Uitvaartcentrum Sion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echtgenoot van 
Riek Kemperman-Janssen † 

 
* 23 juni 1947 † 14 maart 2022 

Millingen aan de Rijn Nijmegen 
 
 

Claudia † 
Dave en Rinske 
Perry en Lisette 

Tess 
 
 
 
Correspondentieadres: 
Familie Kemperman 
Ericastraat 40 
6581 BX Malden 
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