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Met veel liefde willen wij de herinnering levend 

houden aan 

Bernard Keizer 

echtgenoot van 

Marie Pots 

Bernard werd geboren op 30 januari 1921 te 
Denekamp. Na een moedig gedragen ziekte, 
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, 
overleed hij thuis op 16 augustus 1997. 
Na de gezongen uitvaartdienst op 20 augustus 
in de parochiekerk van de Heilige Plechelmus te 
De Lutte, hebben we Bernard op het parochie
kerkhof aldaar te ruste gelegd. 

Bernard heeft naast zorgen en werken ook veel 
vreugde in zijn leven gekend. 
Na het overlijden van zijn vader en broer was hij 
een grote steun voor zl n moeder. 
In Beuningen heeft hij niet alleen de zware oor
logstijd meegemaakt, hij heeft er ook veel ple
zier beleefd. 
Uit het huwelijk dat Bernard en Marie in 1952 
aangingen zijn 8 kinderen geboren. 

Twee daarvan mochten het levenslicht niet aan
schouwen. Ook het verlies van Henk en zijn 
vriendin Hetty heeft diepe wonden geslagen. 
Na de verhuizing In De Lutte in 1963 heeft hij 
zijn werk als boer op9egeven en is hij in dienst 
getreden als kantonnier bij de provincie. 
Om gezondheidsredenen moest hij ook dit, na 
23 jaar, tot zijn grote spijt opgeven. 
De vrije tijd die hij toen kreeg vulde hij met 
koken en tuinieren. Het fietsen in de natuur 
samen met Marie was zijn lust en zijn leven. 
Daarnaast beleefde hij veel plezier aan zijn kin
deren en kleinkinderen. 
Door zijn ziekte moest hij steeds meer inleveren 
en uit handen geven. Maar nimmer kwam ei 
een klacht over zijn lippen. Zelfs zijn belangstel
ling en interesse voor de vogeltjes in de tuin 
verloor hij niet. 
Vanaf zijn ziekbed probeerde hij nog zoveel 
mogelijk van de natuur te genieten. 
Bernard was een gelovig Iemand, die sterk in 
God geloofde; daarom kon hij zijn ziekte goed 
verdragen. 
Samen met z'n vrouw, kinderen en kleinkinde
ren hebben ze samen de ziekte gedragen. 
Bidden was voor hem een grote steun. 

Voor uw belangstellin!\I en medeleven in deze 
moeilijke dagen zijn WIJ U erg dankbaar. 

Marie Keizer - Pots 
Kinderen en kleinkinderen. 


