


Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Johannes Gerhardus Theodorus Keur 

die op 28 april 1915 in Losser geboren werd. 
Hij was 57 jaar gehuwd met Alida Suzanna 

Riesewijk. 
Op 12 augustus 1998 overleed hij na een 

ernstige ziekte in het Verzorgingshuis 
St. Maartensstede. 

We hebben hem op 17 augustus, na de 
Uitvaartviering in de SI.Martinus-kerk te Losser, 

naar het crematorium te Usselo begeleid. 

Nu we afscheid moeten nemen van Jo, van 
onze zorgzame vader en opa, doen we dat met 
veel dankbare herinneringen. 
Hij was een hardwerkende man, die zich vol
ledig heeft ingezet voor zijn gezin. Samen met 
moeder droeg hij zorg voor hun zeven kin
deren. Altijd stond hij klaar om te helpen. Naast 
zijn gewone werk, verdiende hij zoveel mogelijk 
bij, om zo het nodige geld te hebben voor zijn 
gezin, waar altijd iedereen welkom was. Pa had 
een opgewekt karakter, die hield van gezellig
heid en humor. Als trouwe koorzanger heeft hij 
de 70 jaar volgemaakt. Zingen was zijn lust en 
zijn leven. En daarin beleefde hij ook zijn geloof 
en zijn verbondenheid met de parochie. 
Zijn grote hobby was het werken in de tuin. 

In de Scholtinkstraat had hij zeer veel bloemen 
en planten, vooral ook rozen. Het was daarom 
moeilijk voor hem toen hij zo'n drie jaar geleden 
afscheid moest nemen van het huis en de tuin. 
Samen met moeder probeerde hij nog van het 
leven te genieten in hun woning aan de Kos
tersgaarden. Elke zondagmorgen kwamen alle 
kinderen thuis, dat was voor hem een feest. 
Dankzij hun zorg en hulp konden ze er wonen, 
maar het werd steeds moeilijker om zelfstandig 
te blijven wonen. 
De laatste drie maanden in St. Maartensstede 
waren niet gemakkelijk. Pa had verdriet als 
moeder ziek was. Wat heeft hij veel kaarsjes 
laten branden bij Maria voor haar gezondheid. 
Veel tranen heeft hij gehuild, van vreugde en 
van verdriet. Met een lach en een traan nemen 
wij afscheid van deze goede man, van onze 
lieve pa en opa. 
Moge hij nu leven in de Liefde en de Vreugde 
van God. 
Pa, opa bedankt voor alles. Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn zorgzame man, onze vader en opa 

A.S. Keur-Riesewijk 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


