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in dankbare herinnering aan 

JOHANNES ANTONIUS OLDE KEIZER 

echtgenoot van 

HENDRIKA JOZEPHINA VELDHUIS 

Hij werd geboren 24 juni 1920 te Losser en 
hij overleed 18 september 1985 te Losser. Na 
de H. Eucharistieviering op 20 september 
d.o.v. in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal 
werd hij begraven op het kerkhof aldaar. 

*** 

"Mijn gedachten zijn niet uw gedach
ten en uw wegen zijn Mijn wegen niet ; 
want zoals de hemel hoger is dan de 
aarde, zo gaan ook Mijn wegen uw 
wegen te boven en Mijn gedachten uw 
gedachten" (Jes. 55.) 

Bij zijn plotseling sterven hebben wij pijnlijk 
ervaren hoezeer deze woorden waar zijn . Vol
gens ons had hij nog menig jaar bij ons kun
nen blijven en kunnen genieten van een rustig 
en onbezorgd leven. Met veel pijn in ons hart 
kunnen we niet anders dan dit zware kruis 
aanvaarden. Ons verdriet wordt wel gedragen 

door grote dankbaarheid voor alles wat hij 
voor ons heeft gedaan en heeft betekend. Hij 
heeft met liefde en toewijding voor ons ge
werkt en gezorgd, als een goede en trouwe 
man, als een lieve vader, die ook bijzonder ge
steld was op zijn kleinkinderen. 
Hij was een bescheiden en tevreden mens, met 
een goed karakter, met een goed humeur, een 
man die geen behoefte had aan telkens wat 
anders, maar zijn geluk vond in de warmte van 
zijn gezin. 
Hij was vooral ook een gelovige man, die zijn 
doop in Christus trouw is gebleven door de 
band met de Kerk. Zijn dood zal daarom ook 
een begin zijn van een nieuw leven. "Wie in 
Mij gelooft, al is .hij ook gestorven, zal leven" 
zegt de Heer. 
In dit nieuwe leven bij God bezit hij onge
stoorde rust, de diepste vrede en vreugde. In 
die heerlijkheid hopen wij allen hem terug te 
zien en dan voorgoed met elkaar verenigd te 
zijn. 

Voor de vele blijken van meeleven en uw be
langstelling betoond na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame pa en opa, zeg
gen wij u onze oprechte dank. 

H.J. olde Keizer-Veldhuis 
kinderen en kleinkinderen 


