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Als ik doodga 

hoop ik dat je erbij bent 
dat ik je aankijk 

dat je mij aankijkt 
dat ik je hand nog voelen kan. 

Dan zal ik rustig doodgaan 
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn 

Dan ben ik gelukkig. 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Arnold Keur 

die op 27 juli 1926 in Losser geboren werd. 
Hij was 43 jaar gehuwd met Dini Nijenhuis. 
Op 10 november 1999 overleed hij na een 
ernst ige ziekte in het Medisch Spectrum 
Twente te Enschede. We hebben hem op 
15 november, na de Uitvaartviering in de 

St. Martinuskerk in Losser, te rusten gelegd 
op het R.K. kerkhof. 

Het valt ons zwaar om afscheid te moeten 
nemen van deze lieve man, vader en opa. 
Maar in ons hart zal hij blijven voortleven als 
de zorgzame, goede mens die hij was. 

Altijd stond hij klaar om te helpen. Hij was 
heel gek met zijn kinderen en zijn vier klein
kinderen. Zij konden altijd een beroep op 
hem doen. Samen met zijn vrouw Dini, met 
wie hij 43 jaar heel gelukkig was, zorgde hij 
voor het gezin. Jarenlang heeft hij in de 
metaal gewerkt en de laatste twaalf en een 
half jaar was hij werkzaam op de bibliotheek. 
Dat deed hij heel graag. Hij ontmoette er veel 
kinderen, die hem heel aardig vonden. Arnold 
was een man van weinig woorden, maar 
onzichtbaar was hij alti jd aanwezig. Hij vond 
het heel fijn om samen met Dini te fi etsen en 
te genieten van de mooie natuur. Arnold was 
een diepgelovig mens. Zolang hij kon heeft hij 
ook in het kerkkoor gezongen. Een korte ern
stige ziekte haalde een streep door het geluk, 
dat hij samen met Dini, samen met zijn kin
deren en kleinkinderen mocht beleven. 
Moge God hem nu opnemen in Zijn Vreugde 
en Zijn Liefde. Arnold, pa, opa, bedankt voor 
al je liefde en zorg voor ieder van ons. Rust in 
vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa. 

Dini Keur - Nijenhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


