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In liefdevolle herinnering 

Hendrik Keizer 
echtgenoot van Annie Schol een 

Geboren in Noord-Deurningen op 10 april 
1923. Na te zijn voorzien van het H. Sacrament 
der Zieken, overleed hij op 2 december 2002 in 
het M.S.T.-ziekenhuis ce Oldenzaal. Op 5 de
cember hebben we, na de Eucharistieviering in 
de parochiekerk, zijn lichaam te ruste gelegd op 
het r.k. kerkhof te Beuningen. 

Mee pijn en verdriet in ons hart hebben we 
helaas afscheid moeten nemen van deze lieve 
man, vader en opa. 

De hardheid van het bestaan in de jaren dertig 
vormde zijn karakter. Uit zijn huwelijk mee 
Annie werden zes kinderen geboren, die 
terugkijken op een vreugdevolle jeugd . Samen 
vormden we een hechte familie. Ee n tomeln,e 
energie legde vader jarenlang aan de dag. V, ' ·· 
was een sociaal en bewogen mens. H 1j dr, ,,." ,. , 
verenigingsleven een warm hart tot . Hij ,c' te·•." 

het woord gezelligheid in hoofdletter,. U, c' 

name aan het kerkelijk leven gaf hem veel vol
doening. In zijn leven werd vader vijftien keer 
opa. Kleinkinderen, die hij all emaal gezond zag 
opgroeien en waar hij graag mee optrok. Hij 
heeft ons met zijn doen en laten veel willen 
leren, zonder dat hij dat als zodanig uitsprak. 
Vader was duidelijk een man van daden en niet 
van woorden. 
De laatste twee jaren waren niet gemakkelijk; ze 
vielen hem zwaar. Niet klagend en niet vragend 
voelde hij de levenskracht langzaam maar zeker 
uit zijn lichaam verdwijnen. Her proces van het 
ouder worden manifesteerde zich heel nadruk
kelijk. Het leven gleed hem uit zijn sterke 
handen. Vader is nu terug bij zijn Schepper, die 
vast al heel tevreden heeft gezegd: "Hendrik, jij 
hebe een mooi levensboek geschreven" . 

Onze oprechte dank spreken wij uit voor het 
door u getoonde medeleven en de steun na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader en 
opa. 

J .J. Keizer-Scholten 
Kinderen en kleinkinderen 
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