
Dankbaar bewaren wij in onze herinnering 

GERHARDUS LAMBERTUS 
OLDE KEIZER 

echtgenoot van 

Elisabeth Christina Maria Boudrie 
Hij werd geboren t! losser op 26 sept. 1918 en 
Is onverwacht overleden te Oldenzaal op 31 maart 
1976, nog voorzien van het H. Oliesel. Maandag 
5 aprol hebben wij afscheid van hem genomen 
tiJdens de gezongen Eucharistieviering in de Sint 
Anton1uskerk, waarna crematie te Usselo. 

Wanneer WIJ terugdenken aan het leven van Ber. 
lus olde Keizer, dan zien wij voor ons een man. 
die gerespecteerd werd en bemind om Zijn opge. 
wekte karakter, zijn levensmoed en doorzettings
vermogen. In zijn betere dagen van goede ge· 
zondhe1d zorgde hiJ met alle toewijding en liefde 
voor zi1n vrouw en kinderen. Door de rust en 
vredelievendheid doe hij uitstraalde. door Zijn be· 
langstelhng en persoonlijke inzet wist hij samen 
met Zijn vrouw een sfeer on huis te scheppen, doe 
weldadig aandeed. Maar ook anderen mochten 
va~ Zijn kwaliteiten gebruik maken. Zo was hij 
vele jaren hd van het oudercomité van de school 
en bekleedde h11 een bestuursfunk11e b11 de ka· 
tholieke werkmeestersbond. Tot hij ongeveer ell 
jaar geleden door een ernstige ziekte met •tr· 
lamm1ngsversch11nselen wordt getroffen. Het heeft 
hem pijn geddan d•t hij hierdoor ZiJn werk als 
touwbaas biJ Gelderman moest opgeven ; dat hoj 
minder valide was. Maar meer dan dit alles geldt 
hier onle bewondering voor hoe h11 dit leed te 
boven kwam. Door Zijn wilskracht probeerde hij 
zich zo goed mogelijk on zojn ziekte te schikken 
en zichzelf te helpen. Dat hij zo in het leven kon 
blijven geloven, daaron willen wij ce hand van 
God zien. Vader leefde oicht bij _God, hoj was 
niet banp voor de dood. ..Je knigt het beter ·. 
waren Zjor\ eigen woorden. 

Wij, ziin familie, zijn trouwe kaartvrienden van het 
Migchoriushuis en vele anderen zullen zijn aan· 
wezighe1d onder ons moeten missen, en dat doet 
ons verdroet. Voor de dood staan wij mensen al· 
len machteloos Maar ook zijn wij dankbaar dat wij 
zo'n goede man, vader en opa mochten hebben. 
En wij bidden : God, neem uw dienaar op in uw 
hemelse vreu~de, waar alle tranen en aardse on. 
gemakken wegvallen . Maak Bertus tot een nieu· 
we mens om voor allljd te leven bij U. Geef ons 
de kracht om het leven van elke dag weer op 
ons te nemen tot ook wij eens onze bestemming 
bij U mogen vinden. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervon. 
den bij het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en opa, zeggen WIJ u allen hartelijk dank 

Namens de familie: 
E. Ch. M olde Ke1zer-Boud11e 
Titus Brandsmastraat 19 
Oldenzaal . 


