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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Johanna Geertruida 
Keizers - Becks 

weduwe van 
Johannes Gerhardus Keizers, 

die in 1995 is overleden. 

Zij werd op 30 september 1926 in Losser 
geboren. In alle rust is zij ingeslapen op 
18 april 1998. Na de uitvaartviering in de 
parochiekerk van de H. Maria Geboorte 
hebben wij haar bij haar man te rusten 

gelegd. 

De laatste jaren • toen haar gezondheid ach
teruit ging • was een opname in het 
Verpleegcentrum noodzakelijk geworden. 
Dat was een zware stap voor haar en voor 
ons. Vader leefde nog toen ze daar werd 
opgenomen. Voor haar was dat het definitie
ve moment waarop je moet inzien dat je niet 
meer kunt wat je graag zou willen. 
Vroeger op de boerderij was zij de oudste 
dochter; ze hield van aanpakken. Ze onder
hield, ook toen ze getrouwd was, een zeer 
sterk kontakt met het ouderlijk huis. 

Ze bleef zich verantwoordelijk voelen voor 
de goede gang van zaken omdat haar vader 
al vroeg was overleden. Ze had in alles een 
zorgzaam karakter. 
In haar vrije uren kon ze genieten van hand
werken en toen ze vanwege de reuma dat 
niet meer kon, was het puzzelen voor haar 
een ontspanning. Ze werd steeds meer een 
gesloten vrouw. Klaagde niet gauw. Daarom 
denken wij dat ze meer geleden heeft dan 
wij kunnen vermoeden. 

In volle overgave is zij in alle rust gestorven. 
Wij leggen haar neer in de handen van God, 
die wij voor alles een zorgende God mogen 
noemen. 
Ondanks het verdriet van het afscheid gelo
ven wij dat ze nu rust en geluk gevonden 
heeft voor altijd. In de na-dagen van Pasen 
willen wij dat uitdrukkelijk uitspreken. 
Moeder bedankt voor alles. 

Voor uw meeleven en aanwezigheid bij haar 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dank· 
baar. 
U bent een echte steun voor ons geweest. 

Fam. Kraesgenberg - Keizers 


