
Dankbaar denken we aan 

Johanna Maria Keupink - Hanterink 

Jo 
weduwe van Johannes Alhertus Keupink 

Geboren ce Lo>St'f 2 december 1926. 
Overleden ie Deurningen 19 juni 2002. 

Jo heeft altijd een heel werkzaam leven gekend. In 
haar jeugd hidp ze thuis in de kruidenierswinkel. 
later werkte Le een tijd in de textiel. Ze leerde Jan 
Keupink kennen en crouwdt met hem op 7 febru
ari 1953. In hun gezin werden 5 kinderen geboren, 
waar 7~ 7.ich als moeder alrijd srerk voor ingezet 
heefr. Toen ze aan de J Tootäscraat 4 kwamen ce 
wonen hebben ze een tankstation gebouwd. Daar 
heeft ze ruim 35 jaar gewerkt. Ze stelde hei contacr 
met de klanren erg op prijs. Ze had altijd een luisre
rend oor en wist daardoor veel , maar hield dat al rijd 

voor haar?.elt. Jo leefde graag russen mensen, maar 
ging zelf nier zoveel uit. Thuis was haar alles. Enkele 
uiizonderingen waren de vakanties in üosienrijk, 
waar 7.e erg van heeft genoten. Ze had ook graag de 
jeugd om haar heen, voor de kleinkinderen had ze 
een open huis, en daardoor bleef ze een brede kijk 
op bec leven houden. Het overlijden van haar man 
Jan in 1984 was een groot verlies, maar ze wilde an
deren niet roe last 7.ijn met haar verdricc. Moedig 
heeft ze de zorg voor haar gezin voortgezei en daar
naasr haar werk bij de pomp mer veel plezier ge
daan. Eigenlijk was ze nooit ziek. Ze zei alleen af en 
toe dac ze wel wat "'dom en daf" was. Maar dac ging 
snel weer O\'er. Het was dan ook een grote tegen
valler voor haar, men er een ernstige ziekte in haar 
leven kwam. Thuis kreeg ze toen een liefdevolle ver-
1.orging. Ze dacht over veel dingen na en wilde roen 
7~ zwakker werd graag de Ziekenzalving omvangen. 
Die heeft ze samen mee haar fami lie heel ineens be
leefd. Enkele dagen larer is ze in de vroege oduend 
overleden. 

"Moeder en oma, je bene voorgoed uit ons midden, 
maar nooit uit ons hart" 

\X'e willen graag iedereen, die mer ons meeleefde 
rontl de û ekie en hel overlijden van onze goede 
moeder en fijne oma van hane bedanken. 

Kinderen en Kleinkinderen. 


