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echtgenote van Jacobus Johannes Winkel 

Z11 werd geboren 18 oktober 1922. Zij over
leed, na een moeizame lijdensweg en een 

goede verzorging in 't Kleyne Vaert, 
op 12 februari 1996. Haar Uitvaartdienst was 
15 februari m de Mariakerk, Deurningerstraat 
te Enschede. Wij hebben afscheid van haar 

genomen t11dens de crematiedienst te Usselo. 

Betsy Keizer was m haar goede 1aren een so
ciaal mens en een zeer behulpzame vrouw. 
Haar mond en haar handen stonden nooit stil. 
Z11 had van nature leiders talent. Het liefst wil· 
de zij overal waar zij kwam iets doen. ZiJ 
trouwde op 41 ·Jange leeftijd met Jaap Winkel. 
Zij kregen geen kinderen, hierdoor kregen zij 
tijd om met andere zaken bezig te zijn. 
Samen runden zij een wegrestaurant in 
Alphen aan de Rijn. Toen dat verkocht was, 
openden zij een pension voor zelfstandig wo
nende bejaarden in Brummen. Dat waren 
werkzame jaren voor hen. Toen hun schoon
zus ongeneeshJk ziek werd, verhuisden ze 
naar de Vlierstraat in Enschede. 

Enkele huizen verder woonden haar broer en 
schoonzus. Gedurende 51aar verzorgde zij dit 
gezin. Voor de kinderen was zij een tweede 
moeder. 
7 1aar geleden werd zij getroffen door een 
hersenbloeding. Wat haar het dierbaarste 
was. haar mond en haar handen, kon z11 van 
het ene moment op het andere niet meer ge· 
bruiken. Dit heeft ze nooit kunnen accepteren. 
Via verschillende zorgcentra kwam zij 5 1aar 
geleden naar 't Kleyne Vaert. Twee keer een 
half jaar heeft ze op de Klaaskateweg ge
woond. Toen dat echter niet meer ging werd 
ze voorgoed opgenomen. Gelukkig kwam op 
12 februari aan deze lijdensweg een einde. Zij 
zal in ons voortleven als een vrouw waarvan 
veel mensen hebben gehouden. Moge zij nu 
biJ God zijn als de vrouw die zij m haar goede 
1aren was, bevrijd van alles wat haar de laat
ste jaren zo klem heeft gemaakt en mogen wij 
haar zo eens weer zien. 
Betsy, tot weerziens bij God, 1ouw en ook mijn 
toekomst. 

Voor de verzorging in 't Kleyne Vaert tijdens 
de ziekte van mijn lieve vrouw, en voor Uw 
meeleven tijdens haar ziekte en na haar over
lijden, zeg ik U oprecht dank. 

Jaap Winkel 


