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Bewaar in uw herlnntrlng en gtdeok in uw 

gebed 

Antonius Alphonsius Keizer 
echtgenoot vao 

Geertruida Maria Johaooa Blokhuis 

Antoon werd gtboreo te Den~kamp 15 okto
ber 1930 en overlt'ed io ht't ouderl11k huis aan 
dt' Brandlichtcrwc>g, na hel gelo' ig ontvaugen 
van hc>t Sacrament der Z1eltc>o, op l l januari 
1992. We haddc>n hem 15 januari voor hei 
laatst in ons midden 111deos de viering van dc> 
H. Eucharistie en hebben hem daarna begraven 
op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie 

Ie Denekamp. 

Antoon Keizer was geit.tod en bt'mind in oos 
dorp Denekamp. waar h11 geboren en getogen 
was. Heel zijn leven heeft zich afgespeeld op 
de boerderij, gelegen in een mooie natuur. 

Daar was hij het liefst, genoot er bij werk en 
vrije tijd, zelfs vanaf zijn zirkbed In de huis~ 
kamer. 

Gezelligheid lag bij hem op de eerste plaats 
in het gezin. Vakantie was voor hem niet nodig. 
Zijn elgen omgeving bood hem voldoende ont
spanning. Wat heeft hij samen met Truus en de 
kinderen gtnoten vao htt laatste Kerstfrest, toen 
ZÎJD lichamelijke toestand nog redelijk was 

Eenvoud sierde zijn leven HiJ gaf zich 1.0als 
hij was. Vol zorg voor Bert en Linda en dank
baar voor ieder stukje geluk, dat hij mocht ont
vangen. 

Hij was ook een diep gelovige mao. had hec 
soms moeilijk met de velc> veranderingen van 
deze tijd en leed eronder als aan het geloof5 .. 
goed. waarmee hij wa• groot gt'bracht. afbreuk 
werd gedaan. 

G<'lovig heeft hiJ zijn zitkle aanvaard en door
staan, gelovig is hi1 gestorven. vast vertrouweod 
op God. die ons niet geschapen heeft voor de 
dood maar voor het leven. 

Dankbaar voor de liefdevolle zorg van ZIJD ge
zin. familie, buren, arts, verpleegkundigen en 
pastor is Antoon op de vooravond van de zon
dag de dag van de verr11uois van Jeins Chris
tus heengegaan, met een brandende Marlakaars 
aan zijn sterfbed. 

Wij, die achterblijven willen hem dankbaar ge
denken en elkaar tot steun ziJn. 

Rust in vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, wees 
zijn en on7.e voorspraak. 

Voor uw deelneming en medeleven ondervon
den tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man en onze vader betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

De familie 


