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Dankbaar gedenken wij 

Hermanus Frederikus Keupink 

weduwnaar van 

GEZIENA MARIA KOEHORST 

Hij werd geboren op 17 juli 1910 in Ootmarsum. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 1s h1J in 
het bejaardentehuis Huize Franciscus in ootmarsum 
overleden op 9 september 1995. Biddend hebben 
wij afscheid van hem genomen in de H .H. Simon 
en Judaskerk op 13 september en hem daarna te 
rusten gelegd op de begraafplaats in Ootmarsum. 

Vanaf zijn vaste plekje op de bank biJ Huize Fran
ciscus verhaalde vader de afgelopen jaren vaak over 
vroeger. Hij ging er speciaal voor zitten om met ou
dere Ootmarsummers anecdotes op te halen of toe
risten te informeren over lang vervlogen tijden. Het 
was een teken dat hij met genoegen terugdacht. 
Op vooral een arbeidzaam leven. Want hij heeft al
tijd hard gewerkt. De werkzaamheden bij de Twent
sche Damastfabriek en later Gelderman wisselde 
hij 's avonds af met een bijbaantje als kelner. Het 
kwam in die periode weleens voor dat hij na een 
avond klus als kelner direct, op de fiets, door moest 
naar zijn dagelijkse werk. 
Hij had het er graag voor over, omdat het een extra 
centje opleverde voor zijn gezin met zeven kinde
ren. Bovendien had hij samen met moeder na hun 
huwelijk op 20 oktober 1938 ook de zorg op zich ge
nomen van Opoe. Het resulteerde in een druk le
ven, maar ze vonden ontspanning in de muziek. 
Samen met moeder gaf vader jarenlang dansles
sen in boerenschuren rond Ootmarsum. 

Bovendien was hij een trouw lid van de harmonie 
St. Ceacilia Typerend was dat op zijn kamer in het 
bejaardenhuis de oorkonde ter gelegenheid van het 
40-jarige lidmaatschap van de muziekvereniging 
een prominente plek had gekregen, naast foto's van 
familieleden. 
Behalve muziek was het kaartspel een grote hobby 
van hem. Vader mocht tot het laatst aan toe graag 
een kaartje leggen bij "Steinmeijer". Gezellig met 
een hecht clubje, op vaste uurtjes op de zaterdag
middag; het heeft geleid tot dierbare herinneringen. 
De hobbies hielpen vader mede door moeilijke mo
menten. Erg veel moeite had hij ermee dat hij en
kele jaren geleden lijdzaam moest toezien hoe zijn 
gezin uit elkaar viel. Moeder werd ziek en moest wor
den opgenomen 1n verpleeghuis Oldenhove. Ook 
viel het hem zwaar Marga los te laten. Maar hij stelde 
later tevreden vast dat Marga haar eigen plek in een 
Gezins Vervangend Tehuis heeft gevonden. 
Zoals ook vader na een gewenningsperiode weer 
opfleurde na zi1n verhuizing in mei 1991 naar het 
be1aardentehuis H11 verzamelde immer toch weer 
voldoende moed om zich door tegenslagen heen 
te slaan. Het typeerde zijn karakter. Vader was niet 
altijd even gemakkelijk. Hij kon eigenzinnig zijn. Dat 
botste weleens met zijn omgeving. Hij hield van ge
zelligheid, kon genieten van kleine dingen en had 
de gave de zaken uiteindelijk te accepteren zoals 
ze op hem afkwamen. 
Dat bleek de laatste weken heel erg duidelijk. HiJ 
sprak de laatste tijd steeds vaker over de dood, die 
hij voelde naderen. H11 had zich daar ook bij neer
gelegd. Op de middag voor zijn overlijden, fluister
de hij zijn kinderen nog toe: Ik ben niet bang" 
Laat dat een troost zi1n voor ons allen. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en be
langstelling tijdens het afscheid van onze vader, 
groot- en overgrootvader. 

Familie Keupink 


