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In ons hart zullen wij altijd blijven houden van 

Bertha Martina Kleinhaarhuis 

weduwe van 

THEODORUS BERNARDUS KEUR 

Zij werd geboren te Losser op 30 januari 1919. Op 
25 januari 1994 overleed zij in het ziekenhuis te En· 
schede. Op 28 januari hebben wij haar, na een Eu· 
charistieviering m de Maria Geboorte Kerk te Losser, 
te ruste gelegd op het r k. kerkhof aldaar. 

Ma, ie was een diepgelovig mens en na het overhj· 
den van pa in 1973 was het geloof een grote steun 
voor je Gelukkig maar. want het was een grote en 
moeilijke taak om 1n 1e eentje verder te moeten 

Voor ons was ie een heve moeder en oma. Je was 
een nuchtere en verstandige vrouw, die zich erg be 
trokken voelde !:lij alles en iedereen. Iemand die heel 
veel voor anderen over had. Iemand op wie je kon 
bouwen. Dat jullie kinderen goed terecht zouden ko· 
men, was voor pa en JOU een van de grootste drijfve 
ren in jullie leven 

Je hield van een helder en schoon huis. Daarvoor 
had je een strak tijdschema. Was ie hiermee klaar, 
dan kon je geni'eten van de mensen waarmee je kon· 
takt had en die bij je langskwamen. Intens genoot je 
van je kleinkinderen. 

De laatste maanden in het ziekenhuis waren voor jou 
en ons een ware nachtmerrie. Tot op het laatst ba
lanceerden we tussen hoop en wanhoop. Hierbij 
werd het uiterste van ons allen gevraagd. Zelfs in de· 
ze moeilijke tijd behield je je waardigheid . Het geza· 
menlijk afscheid afgelopen maandag, in het bijzijn 
van de pastoor, was voor ons allemaal ontzettend 
verdrietig. Toch hadden we dtt afscheid voor geen 
goud willen missen. Al kon Je het niet meer zeggen, 
het gaf je de rust waar je de laatste tijd zo naar ver· 
langde. 

Ma, we hebben de grootste moeite om ons voor te 
stellen dat je niet meer bij ons zult zi1n en we niet 
meer op je kunnen terugvallen. We waren zo aan je 
gehecht. We zullen noo11 vergeten wat 1e voor ons 
betekende. Zelfs in de laatste weken heb 1e ons nog 
zoveel kracht gegeven. 

Uw medeleven na het heengaan van onze lieve moe· 
der en oma was voor ons een gro1e s1eun. Wij dan· 
ken u daarvoor harielijk. 

De kmderen en klemkinderen 


