


Dankbare herinnering aan mijn lieve 
vrouw, onze mama en oma 

Stien Keizer 
echtgenote van 
Jan Vossebeld 

Ze werd geboren te St. lsidorushoeve op 9 
september 1932. 
Na een langdurige ziekte is zij rustig over
leden te Beckum op zondag 22 februari 1987. 
Wij hadden haar voor het laatst in ons 
midden tijdens de Uitvaart op donderdag 26 
februari , waarna we haar te ruste hebben ge
legd op het parochiee l kerkhof. 

Nu wij voorgoed afscheid moeten nemen van 
mijn vrouw Stien , onze ma en oma, beseffen 
we heel goed wat het leven voor haar en voor 
ons samen met haar heeft betekend . Naar 
menselijke maatstaven is het nog veel te 
vroeg om al afscheid van dit leven te moeten 
nemen. Het was een leven in alle bescheiden
heid: ze wilde niet graag opvallen. De kleine 
en gewone dingen in het leven waren voor 
haar heel voornaam . Zo kon ze zichtbaar ge
nieten van bloemen en maakte ze zelf graag 
kleren. 
Haar leven was vol zorg en aandacht voor 
anderen . Uit haar doen en laten sprak een 
eerlijke gezindheid en als ze een mening ge
vormd had was ze daar maar moeilijk van af 
te brengen. Ook ging zij graag samen uit. 
Ze hield enorm van het leven en kende voor 
haarzelf duidelijk de waarde van het leven; 
ze was er trots op dat ze oma was geworden. 
Juist doordat ze zo aan het leven gehecht 
was, is het haar heel zwaar gevallen dat ze 
ongeneeslijk ziek werd . Ze kon het leven niet 
loslaten en probeerde er nog zoveel moge-

lijk bij te horen . Al kostte het haar moeite, 
toch zong ze nog heel lang mee in het zang
koor, ook al moest ze dat doen vanuit de 
rolstoel. Het was voor haar moeilijk te aan
vaarden dat ze afhankelijk werd , al was ze 
dankbaar voor de vele zor·gen die we aan 
haar konden besteden dankzij de goede hulp 
van doktoren , gezinszorg en wijkverpleging. 
Ze voelde dat haar leven steeds verder af
brokkelde, al zei ze wel eens: Als het maar 
weer zomer is. We hebben haar met de hulp 
van anderen tot het laatste toe thuis mogen 
verzorgen , al was dat wel eens moeilijk. 
Daardoor werd de band steeds hechter. Die 
band hebben we met elkaar mogen vieren, 
toen zij de ziekenzalving heeft ontvangen en 
met ons het brood van eeuwig leven heeft 
gedeeld. Daardoor heeft zij wellicht de kracht 
gevonden om zich over te oeven. En toen 
ze zondagmorgen rustig insliep, mochten wij 
met haar zeggen : Het is volbracht. 

Lieve Stien, ma en oma, bedankt voor wat je 
voor ons betekend hebt. We vertrouwen erop 
dat je nu helemaal nieuw mag leven bij God 
en dat je van daaruit ons toelacht en met 
ons verbonden voort zult leven. 

Allen die in het leven , tijdens de ziekte en 
in het sterven van Stien , ma en oma, veel 
hebben betekend , danken wij heel hartelijk. 

Familie Vossebeld 


