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In d3nkb.Jre herinnering aan 

Maria Theresia 
Keizer - Sloot 

weduwe van 
Albertus Johannes Keizer 

Zij werd geboren te Brummen op 18 februari 1910 en 
overleed. gesterkt door het Sacrament der Zieken. te 
Apeldoorn op 22 augustus 1992 
Op 26 augustus hebben wij haar begeleid naar haar 
laatste rustplaats op het kerkhof van de Theresiaporcr 
chie te Apeldoorn 

Een fantastische vrouw Voor iedereen. png en oud. 
had ze veel belangstelling Ze was bescheiden en mild 
en had niet in het minst de behoefte haar oordeel over 
deze of gene Uli te spreken 
Maar iuist door die houding was en is ze een sprekend 
voorbeeld voor ons. een lteve moeder. een schat van 
een oma. 
Het grootste gedeelte van haar leven woonde ze op de 
Anklaar. een plek. die haar heel dierbaar was en waar 
ze door de lieve aanwezigheid van Ida. Cor en hun km 
deren tot het laatst toe zo fijn heeft mogen wonen 
Ze wist zich daar omringd door een mooie natuur aan 
bloemen en planten. waarvan ze zoveel hield en waar· 
over ze een behoorlt1ke dosis kennis bezat 
Vaak kwamen haar kinderen en kleinkinderen er op b&
zoek en bij het vertrek stopte ze hen een rolletje snoep 
toe. Wekelt1ks ging ze trouw naar de kerk. want ze was 
een gelovig mens Het dagelijkse gebed was een vast 
onderdeel van haar levensritme Tweemaal ging ze op 
bedevaart naar Lourdes 

Aan de soosakt11111e1ten nam ze trouw deel De contac 
ten die ze daar had met haar leelttjdsgenoten. deden 
haar veel plezier 

Ook tijdens haar ziekbed bleef ze betrokken b11 het wel 
en wee van haar omgeving Erg bltj was moeder met de 
belangstelling die ze van vele kanten kreeg. 
lieve moeder en oma. we zijn dankbaar voor al het goe
de dat je voor ons gedaan en betekend hebt 

Ma. rust in vrede 

Voor uw belangstellmg en medeleven t11dens de ziekte 
en na het over/Jjden van onze moeder en oma zeggen 
zeggen wif U onze oprechte dank 

Kinderen en ldemkinderen 

Apeldoorn. 26 augustus 1992 


