


In je hart leven mensen 
die daar helemaal thuis zijn, 

die daar blijven wonen, 
zelfs als ze er niet meer zijn. 

Truus Keizer - Blokhuis 
Ma werd geboren op 8 december 1933 aan de 
Lattropperstraat 11 te Denekamp. Ze was de 

>-oudste uit een gezin van 7 kinderen . Al vroeg 
hielp ze mee in de huishouding en in de slagerij . 
Ma trouwde op 11 november 1969 met Antoon 
Keizer en ze gingen aan de Brandlichterweg 64 
wonen. In 1970 werd ik geboren en in 1974 
Linda. Ma was altijd bezig in de huishouding 
en op de boerderij . Ze was het liefst in huis, er 
kwamen dan ook veel mensen over de vloer 
om koffie te komen drinken. Ook breide ze veel 
truien, sokken, handschoenen en sjaals. In 1991 
werd pa ziek en overleed op 11 januari 1992. 
Ze heeft hier veel verdriet van gehad, maar het 
leven ging door, want ieder huisje heeft zijn 
kruisje. De schok was dus ook groot toen Linda 
1 ½ jaar later ziek werd en voor behandeling naar 
Groningen moest. Ondanks de moeilijke tijd daar 
heeft ze er ook mooie momenten beleefd. Linda 
overleed op 5 februari 1995. Hier heeft ma veel 
verdriet van gehad. Ze vond veel troost bij Maria, 
maar dit verlies heeft ze nooit echt verwerkt. 

Ma was dan ook ontzettend blij toen ze hoorde 
dat ze oma werd en de vreugde werd nog groter 
toen haar eerste kleinkind een meisje was: 
Lizzy. Natuurlijk was ze ook heel blij toen haar 
tweede kleinkind Mick werd geboren, maar met 
Lizzy had ze een speciale band. Naarmate ze 
ouder werd, namen haar lichamelijke klachten 
toe. Toen haar benen steeds dikker werden , 
bleek dat ze hartfalen had. Na enkele weken in 
het ziekenhuis en verpleeghuis in Weerselo, was 
er uiteindelijk in het verpleeghuis in Denekamp 
een plekje voor haar. In december hebben daar 
nog haar 81 ste verjaardag gevierd, ze heeft daar 
die middag nog erg van genoten. Vervolgens 
ging haar gezondheid steeds verder achteruit. 
Op donderdagmorgen 15 januari 2015 is ze 
rustig ingeslapen. Na de Uitvaartplechtigheid 
op dinsdag 20 januari in de H. Nicolaaskerk te 
Denekamp, hebben we haar ter ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof aldaar. 

Langs deze weg willen we graag iedereen 
bedanken, die in deze moeilijke tijden altijd voor 
haar en ons klaarstonden en hebben bijgestaan. 

Bert en Mariël 
Lizzy, Mick 


