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In dankbare herinnering aan 

Herman Keizer 

weduwnaar van 

Fien Velthuis 

Hij werd geboren op 4 november 1927 te 
Beuningen. Op 8 mei 2005 is hij in het zorg
centrum Gerardus Majella te Denekamp overle
den. Na de Uitvaartplechtigheid in de parochie
kerk hebben we hem te ruste gelegd op het 
kerkhof in Beuningen. 

Onze pa is geboren in het Achterveld op de 
Haar. Daar heeft hij 25 jaar gewoond. Het was 
geen gemakkelijke tijd met de crisisjaren en de 
oorlog. Na de oorlog leerde hij Fien Velthuis 
kennen. Ze trouwden in 1952 en gingen wonen 
aan de Beuningerstraat in het ouderlijk huis van 
Fien. Hier heeft pa zijn verdere leven gewoond. 
Hier zijn ook wij, zijn 6 zonen, 1 dochter t gebo
ren. In 1990 overleed zijn vrouw en onze moe
der. Daarvan heeft pa veel verdriet gehad. 

Pa heeft lang bij Vos in Oldenzaal gewerkt. 
Werken met de dragline, helpen tunnels bou-

wen en waterzuiveringen maken, was niet 
alleen zijn werk, maar ook zijn hobby. Dat 
kwam goed van pas, toen wij, zijn kinderen, 
gingen trouwen en zelf een huis wilden bou
wen. Pa hielp waar hij kon . Opzichter, uitvoer
der en het slepen met materialen. Pa draaide er 
zijn hand niet voor om. Uren konden we over de 
bouw discussiëren. 
Pa hield van gezelligheid. Hij vond het fijn, dat 
wij allemaal in de buurt zijn blijven wonen. Nu 
konden we regelmatig, en dat was zeker elke 
zondagmorgen, bij hem op bezoek. Ook de 
kleinkinderen gingen graag naar 'opa kipjes' . 

Pa was een gemeenschapsmens. Zo was hij 
één van de oprichters van de paoskearls, was 
hij lid van de Solexclub en maakte zich ver
dienstelijk als lid van de kerkhofploeg. 
Jarenlang was hij actief in het CDA-werkver
band. Door al deze bezigheden had hij vele 
vrienden en kennissen in Beuningen. 

De laatste jaren ging de gezondheid van pa 
achteruit. Door zijn zwakheid kwam hij te vallen 
en moest opgenomen worden in het ziekenhuis 
en daarna in het verzorgingshuis te Denekamp, 
daar is hij op 8 mei overleden. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze pa en opa zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen, fam. Keizer. 


