
Een dankbare en blijvende hennnenng aan 

Marietje Keujer-Meijerink 

Z•j werd op 24 september 1932 on Losser 
geboren. Op 5 april 1961 trouwde ze met Johan 
Keujer. Ze overleed thuis op 5 juh 2000, na het 

ontvangen van het Sacrament der Zieken. 
We hebben haar op 8 juli, na de Uitvaartviering 

in de St. Martinuskerk. te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof. 

Nu we voorgoed afscheid moeten nemen van 
Marietje, doen we dat met veel verdriet. Toch 
zullen vele fijne herinnenngen ons met haar blij
ven verbinden. 
Haar leven lang woonde ze 1n Losser en zo 
kendo zo iedereen en zo leefde mee met het wel 
en wee van vele mensen. 
Allereerst was ze er voor haar gezm. Als een 
goede huisvrouw en moeder droeg ze zorg voor 
Johan en de kinderen. En wat was ze gek met 
haar kleinkinderen Koen en Marijke. 
Daarnaast zette ze zich in voor velen. die een 
beroep op haar deden. Zo was ze een actief lid 
van de K P.O. en als vnjwilhgster heeft ze 25 
jaar lang haar krachten gegeven binnen de 
Zonnebloem. In de Martinusparochoe was ze 
actief binnen de bloemsiergroep. 
Gastvrij en zorgzaam als ze was, vond iedereen 
bij haar een gewillig oor en stond zo altijd klaar 
om te helpen. Ze was ook een vrouw die met 
haar tijd meeging. Zo volgde ze cursussen en 
stond midden in het leven. Vele malen heeft ze 
santon mot Johan een bezoek gebracht aan de 

familie in Canada. 
Haar sterke wilskracht. haar humor en positieve 
kijk op het leven toonde ze met name ook tij
dens haar jarenlange ziekte. Ook al moest zo 
stap voor stap veel inleveren, ze bleef genieten 
van de kleine dingen en ze bleef aandacht hou
den voor de ander. 
Velen om haar heen hebben geholpen dat ze tot 
het laatst thuis kon blijven. Zo vond ze veel 
steun bij de medewerksters van de Thuiszorg 
en de artsen die haar begeleidden. 
Gelovig als ze was, vond ze veel kracht in het 
regelmatig ontvangen van de Communie en hol 
gebed. En zeker Maria, die ze tijdens haar ziekte 
ook in Lourdes mocht bezoeken, was haar tot 
steun in die laatste moe1h1ke periode van haar 
leven. 
We geven haar uit handen, maar in ons hart 
bhJft ze de sterke vrouw doe ze was. Dal ze nu 
rust mag vinden bij God m de hemel. 
Marietje, mam, oma bedankt voor al je liefde en 
zorg voor ieder van ons. 
Rust nu in de Liefde. de Vreugde van God! 

We zijn dankbaar voor de vele bezoekjes en het 
medeleven, de vele bloemen en attenties t11dens 
de ziekte van Mariet1e. van onze mama en oma. 
Dat heelt haar veel kracht gegeven. Voor uw 
aanwezigheid bij de Uitvaart hartelijk dank. 

Johan Keujer 
Ben 
Ingrid en Wim 

Koen, Mari1ke 


