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Ter nagedachtenis aan 

HENDRIKUS JOHANNES KEUR 

echtgenoot van 

Johanna Gezina Maria Velthuis 

Hij werd geboren op 20 augustus 1909 in 
Borne. Plotseling stierf hij op 15 december 
1981 in Oldenzaal. Na zijn Uitvaart in de 
parochiekerk van de H. Drieëenheid in Ol
denzaal, werd hij begraven op het kerkhof 
aldaar op 18 december. 

Hij was een mens, die zich niet op de voor
grond wilde plaatsen. Stil en ingetogen leef
de hij zijn situatie. In zijn geboorteplaats 
trof hij de textielindustrie aan. Toen hij ver
huisde naar Oldenzaal kon hij daar in de 
zelfde werksoort verder. Hierin toonde hij 
zich iemand bij wie trouw in het hart ge
schreven staat. 
Dezelfde levenshouding tekende hem in zijn 
gezin, bij familie en kennissen. Samen met 
zijn vrouw zorgde hij voor een fijn thuis 
voor Gerard en oom Jan. Meer dan hij in 
woorden kon zeggen, sprak door de prak
tische werkzaamheden zijn hart. Uit zijn 

dienstbaarheid was af te lezen hoeveel hij 
hield van de mensen om hem heen. 
Trouw en plicht kende hij ook in zijn gelo
vig leven. Het geloof, dat zijn ouders hem 
hadden doorgegeven, was voor hem een die
pe levensbron. Niet om het uiterlijk, maar 
vanuit een innerlijke verbondenheid met 
God. 
Nu de dood hem zo plotseling is overvallen, 
nu leggen wij met vertrouwen zijn leven in 
Gods Hand. Hij zal zijn dienaar als een 
vriend als zijn eigen zoon de Hand toesteken 
en omgeven met eeuwig leven en eeuwige 
rust. 

Heer onze God en Schepper, 
die het werk van uw Handen 

niet verloren laat gaan, 
wees mijn man, mijn vader, 

uw schepsel nabij, 
ook nu hij gestorven is; 

wees ook onze troost en onze kracht. 
Amen. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens 
de begrafenis van mijn lieve man, vader en 
zwager, zeggen wij U onze oprechte dank . 

J.G.M. Keur - Velthuis 
Gerard 
Jan Velthuis. 


