


t 
Om haar in onze gedachten te behouden geven 
we dit plaatje. 

Joke Keur-Bos 

Echtgenote van Bert Keur 

Op 15 augustus 1949 werd zij te Lonneker 
geboren. 
Op 22 april 1994 is zij te Lonneker overleden. 

Als je denkt :"Ik ben verslagen", 
is de nederlaag een feit. 
Als je denkt:"lk zal niet versagen· 
win je op den duur de strijd. 
Als je denkt:'lk kan het niet halen", 
is de tegenslag op til; 
want het overslaan der schalen 
hangt voornamelijk af van de wil. 
Moedelozen gaan ten onder 
door hun twijfel, door hun vrees. 
Vechters winnen door een wonder 
telkens weer de zwaarste race. 

Joke, 
Met deze woorden heb je willen uitbeelden je 
strijd tot leven. Je hebt in je leven heel wat 
bereikt. Jouw inzet voor de jeugd van onze 
parochie als akela; jouw werk voor onze 
ledenadministratie, want alleen zij die er in thuis 
zijn kennen de vele uren en dagen van 
computerwerk; jouw belangstelling voor het 
kerkgebeuren; jouw aanhankelijkheid voor heel de 
familie en bijzonder jouw trouw met Bert. 
Jij hebt veel voor kinderen van anderen gedaan; 
terwijl het voor jouw bitter hard moest zijn dat je 
geen liefde kon geven aan eigen kinderen. Zo heb 
je vele races gewonnen; 
het lijkt dat je de laatste race niet gewonnen 
hebt... 
of toch wel omdat je de goede strijd gestreden 
hebt met hem die twintig jaar je levensgezel was. 
Met een rotsvast en nuchter geloof heb je 
afscheid genomen en je leven weer in handen 
van de Bron van alle leven gelegd. 
Joke, 
bedankt voor je liefde; je vriendschap, je humor. 
Blijf nabij voor Bert; voor moeder; familie; blijf 
nabij voor onze parochie gemeenschap. 
Moge jij voor altijd leven met de Verrezen Heer. 

Uw meeleven tijdens haar ziekte; 
Uw meegaan op haar laatste gang 
is ons een steun geweest. Bedankt. 


