
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en be· 
langstelling tijdens de ziekte en het afscheid van 
mijn vrouw, onze moeder, groot· en overgroot· 
moeder. 

Familie Keupink 



t Dankbaar gedenken wij 

Geziena Maria Koehorst 

echtgenote van 

HERMANUS FREDERIKUS KEUPINK 

Zij werd geboren op 23 september 1913 te Tillig
te. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken op 23 december in het verpleeghuis 01-
denhove is zij op 26 december 1993 overleden. 
Op donderdag 30 december hebben we haar 
naar haar laatste rustplaats begeleid. 

Moeder was van nature een vrolijke spontane 
vrouw, die graag danste en veel lachte. 
Ze kon met veel genoegen vertellen over haar 
jeugd in Tilligte. Op jonge leeftijd ging zij werken 
bij de Twentsche Damastfabriek waar zij vader 
ontmoette. Zij trouwden op 20 oktober 1938 en 
gingen in Ootmarsum wonen.Daar kregen zij 7 
kinderen. 
Daarnaast hadden ze ook de zorg voor Opoe, die 
op hoge leeftijd veel verzorging nodig had, 'n vrij 
druk leven. 
Veel verdriet had moeder bij het overlijden van 
haar zusters en broer, die veel voor haar bete
kend hebben. 
Haar kinderen en kleinkinderen waren haar lust 
en haar leven. Het gaf haar veel voldoening om 

het hele gezin om haar heen te hebben . Helaas 
heeft ze haar achterkleinkinderen niet bewust 
gekend. 
Marga had echter een hele speciale plaats in 
haar hart. Samen knuffelden en lachten ze veel; 
ze hadden het heel goed samen. Moeder was 
bezorgd over de toekomst van Marga. Ze kwam 
ook voor Marga op; zo wist ze buitenstaanders 
vertrouwd met haar te maken. Het was moeders 
tweede natuur geworden mensen, in welke om
standigheden ook, te accepteren. Daar is zij ons 
'n voorbeeld in geweest. Wij zijn haar hiervoor 
erg dankbaar. 
Bij het afscheid van moeder zei Marga: "Mama 
is een Koning" . 

Zij was allang haarzelf niet meer 
zij kon het niet meer aan 
wij wisten, zittend rond haar bed, 
dat z1ï nu snel dood zou gaan. 

En ns haar laatste zucht was het 
of zij haarzelf hervond 
alsof zij op de drempel 
van 'n ander leven stond. 

Wij zijn even blijven kijken 
zijn even blijven staan 
en voelden iets van wonder 
door de stille kamer gaan. 


