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Ter dankbare herinnering aan 
onze zorgzame vader en opa 

HENDRIKUS LAMBERTUS 
OLDE KEIZER 

weduwnaar van 

Eugenia Smirnowa 

Hij werd geboren op 12 december 1925 te 
Losser en overleed na een kortstondige 
ziekte, na nog voorzien te zijn van het H. 
Sacrament der Zieken, toch nog geheel on
verwacht in het R.K . Ziekenhuis te Olden
zaal op 11 augustus 1985. Op 15 augustus 
hebben we hem na een uitvaartplechtigheid 
in de parochiekerk van Maria ten Hemelop
neming te ruste gelegd op de begraafplaats 
aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Na een leven van hard werken in de textiel 
en spanningen van in en na de oorlog heb
ben wij samen met hem plezierige en moei
lijke tijden met hem doorgemaakt. Vooral 
het plotselinge overlijden van Ma heeft hem 
zo hard aangegrepen dat voor hem de we
reld in elkaar stortte. Maar hij wist dat hij 
verder moest met zijn kinderen en klein
k inderen , waar hij zo van hield en nog 
zoveel plannen mee had. 

Hij hield zo van de natuur wat voor hem al 
tijd een rust was. En zijn tuin was zijn hob
by en trots. 
Voor ons allen kwam geheel onverwacht 
zondag het bericht dat de gezondheid , Pa 
in de steek had gelaten. Bijgestaan door ons 
hebben wij afscheid van hem moeten nemen 
en gesterkt door het H. Sacrament van de 
Zieken en de kracht van zijn geloof heeft hij 
de reis aanvaard naar zijn hemelse Vader, 
om samen met Ma op voorspraak bij God 
ons te beschermen. 
Goede God het leven van deze gestorven 
man was een geschenk aan ons. U hebt hem 
van ons terug ontvangen, rijker en gaver, 
door trouwe vervulling van zijn aardse taak. 
Omgeef hem met het licht van Uw eeuwig
heid, waar duizend jaren zijn als een dag en 
laat ons voor w ie de dag lang valt , eenmaal 
verenigd worden met hem, die we zo graag 
nog langer in ons midden hadden gehad. 

Voor de vele blijken van medeleven en deel
neming, welke wij mochten ontvangen, na 
het toch nog vr ij plotseling overlijden van 
onze Pa en Opa, zeggen wij u hartelijke 
dank. 

Kinderen en kleink inderen. 

Oldenzaal , 15 augustus 1985. 


