
,,Zijn fianáen he66en z1oor ons gewerf<J, 
z.ijn hart heeft voor ons ge(<fopt, 

zij11 ogen he66en ons tot het faatste gezocht." 



In dankbare herinne~ng aan 

Johan Keemers 
echtgenoot van 

Mina Oude Breuil 

Hij werd geboren te Lonneker 
op 5 december 1913. Voorzien van de 
H. Ziekenzalving overleed hij na een kortston
dig ziekbed in het Twenteborg Ziekenhuis op 
12 augustus 1998. Na een plechtige uitvaart
viering in de St. Pancratiuskerk hebben wij zijn 
lichaam te ruste gelegd op het parochiële 
kerkhof te Albergen op 17 augustus d o.v 

Een goed mens, een lieve man, vader, opa en 
overgrootvader is van ons heengegaan. Hij zal 
altijd in onze gedachten blijven als een man 
met een vrol ijke optimistische natuur. Hij was 
een echte levensgenieter en had niets liever 
dan dat anderen met hem meegenoten. Als 
medeoprichter van de voetbalvereniging '·de 
Tukkers'· kon hij intens genieten van hun spel 
en was trots op de club. 
Ook was hij aan de Looweg de ontsteker van 
het Twentsche Paasvuur en werd hij bij diver
se gelegenheden "de Pastoor van de Looweg" 
genoemd. Met liefde en toewijding werkte hij 
samen met moeder voor zijn grote gezin van 9 

kinderen en bouwde hij mee aan een harmoni
sche band van liefde die zich weer openbaar
de in de liefdevolle verzorging van alle kinde
ren die hij thuis ontving tijdens zijn ziekte, spe
ciaal van Theo en Francien die alles gedaan 
hebben om hem zolang mogelijk thuis te hou
den. 
Wij zullen hem missen als de waakzame vader 
die het geloof in God zoals hem vroeger 
geleerd was in deze veranderingsvolle tijden 
trouw wilde bewaren en doorgeven. 
In een bijna 60-jarig huwelijk was hij een trou
we en lieve man, die altijd klaar stond voor 
moeder en een goede vader voor z'n kinderen. 
Hij hield van ons allemaal en was blij met een 
bezoekje van z'n kinderen, zijn kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. Hij kon terugzien op 
een zeer welbesteed' leven en wij die achter
blijven zijn hem dankbaar en gunnen hem de 
welverdiende rust bij God. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekzijn en na 
het overlijden van mijn dierbare man, onze 
vader, groot- en overgrootvader zeggen wij u 
oprecht dank. 

W.J. Keemers-Oude Breuil 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Albergen, augustus 1998 
Looweg 6 


