


Je laatste reis .. 
In dankbare en blijvende herinnering aan 

Jeroen Keur 

die werd geboren op 9 augustus 1974 te Enschede en 
plotseling is overleden op 30 oktober 1998. 

Na de uitvaartdienst in de Maria Geboortekerk in 
Losser hebben we Jeroen te rusten gelegd op het 

kerkhof naast de kerk. 

Jeroen, 
Onverwacht kwam er een einde aan je leven, juist op 
het moment dat alles er zo hoopvol uitzag. Met je vrien
den van de Albert Heyn had je een mooie avond 
beleefd; om half dne werd je voor de deur van je flat 
afgezet; een half uur later werd je in je slaap bedwelmd 
door een dichte rook. Je gleed weg in een eeuwige 
slaap. Gelukkig wist onze Joost nog op tijd wakker te 
worden en werd gered. 
Hoopvol zag alles er uit: je was bijna afgestudeerd geo· 
loog. De plannen om in Turkije je leven verder in te rich
ten, waren in vergevorderd stadium. Je zou met je grote 
liefde Öyküm in Turkije gaan wonen. Dat was je beloof· 
de land. Vol enthousiasme kon je vertellen over de 
natuur, cultuur en vooral de vriendelijkheid van de men
sen daar. Positief was het woord dat het best bij je 
paste. Altijd stond je klaar voor iedereen. Luisteren kon 
je goed. Zelf had je ook vaak een luisterend oor nodig, 
maar samen, met ons en al je vrienden, kwamen we er 
altijd wel weer uit. 

Je openheid naar ons en je vrienden zorgde er voor dat 
de problemen werden opgelost. Avontuurlijk was je als 
geen ander; niets was te gek. Je haalde vaak streken 
uit en je verbaasde ons soms met onverwachte tripjes 
naar Turkije per vliegtuig of zelfs per auto. Toen we je 
vier weken geleden van Schiphol ophaalden, straalde 
je geluk uit. De plannen voor de volgende reis lagen al 
klaar; 18 december zou Öyküm hier komen, 2 januari 
zouden jullie voor langere tijd teruggaan. Alles leek in 
kannen en kruiken. Jij hebt je cirkel voltooid; het was 
een kleine, maar wel een perfecte, rijk gevulde cirkel. In 
die cirkel zitten zo veel enorm goede dingen. We heb· 
ben veel gelachen, maar ook gehuild. Jeroen, je laat 
een grote leegte na, maar die leegte wordt opgevuld, 
nee puilt uit van goede herinneringen. Je gaat nu een 
enorme reis maken, hopelijk naar een goede bestem
ming. 
Ja jongen, wat je nu teweeg hebt gebracht hadden we 
niet voorzien. Graag hadden we de tijd gehad om nog 
even met je te praten, maar we weten dat je luistert. Het 
belangrijkste is dat je pijnloos en vol geluk van ons bent 
weggegaan. 

Je was een geweldige kerel, bedankt. 

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de vele 
steunbetuigingen in deze zware tijd. We hebben enorm 
veel aan jullie gehad. Uit jullie steun putten wij de kracht 
om door te gaan. 
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