
"Jlaar fianáen hebben voor ons gewerk;,_t, 
fiaar liart heeft voor ons gek;,_wpt, 

fiaar ogen hebben ons tot fret faatste gezocht." 



In dankbare herinnering aan 

Mina Keemers -
Oude Breuil 

sinds 12 augustus 1998 weduwe 
van Johan Keemers 

Zij werd geboren te Albergen op 
25 september 1917. Gesterkt door 
de H. Ziekenzalving overleed zij na 

een kortstondig ziekbed in het Twenteborg ziekenhuis 
op 28 november 2000. Na een plechtige uitvaartviering 

,-''in de St. Pancratius kerk hebben we haar lichaam te 
ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Albergen op 
2 december d.o.v. 

Als de op een na jongste groeide zij op in het grote 
gezin van de familie Oude Breuil aan de 
Broekzijdeweg in het gebied van de Pook. Tot haar 
trouwen heeft zij geleefd en gewerkt op de boerderij 
van haar vader. Dat was in die tijd heel gewoon. Op 24 
november 1938 trouwde zij met Johan Keemers. Zij 
kregen de ouderlijke zorg voor negen kinderen. Met 
grote inzet en trouwe toewijding hebben zij hun kinde
ren grootgebracht. Zij was voor haar kinderen een 
echte moeder, die van harte meeleefde met het wel en 
wee van haar kinderen. Toen de kinderen getrouwd 
waren bezocht zij hen allen als zij hun verjaardag vier
den of hun trouwdag herdachten. Zij zat graag te mid
den van haar kinderen, kleinkinderen en achterklein
kinderen. Zij vond het ook fijn als zij haar een bezoekje 
brachten en zij fleurde helemaal op als zij haar achter
kleinkinderen zag. Mat vader samen in de auto wat 
rondtoeren naar familie en vrienden in de omgeving 
vond zij ook heel leuk. Bijzonder mooie herinneringen 
had zij aan de bedevaarten samen met vader naar 
Kevelaer en Lourdes. Vooral de Romereis b.g.v. hun 

40-jarig huwelijksfeest en de audiëntie bij de paus, 
was voor haar onvergetelijk. Toen vader's gezondheid 
achteruitging heeft zij dag en nacht voor hem gezorgd. 
De dood van vader was voor haar een zware slag die 
zij nooit te boven is gekomen. Zij miste hem zeer. 
Bijna zestig jaar waren zij met elkaar getrouwd 
geweest. De verjaardagen en familiefeestjes bleef zij 
meemaken, maar zij kon er niet meer echt van genie
ten als vroeger. Theo en Francien hebben haar met 
alle zorg en liefde omringd om haar leven te verlichten. 
Ook de andere kinderen bleven haar trouw bezoeken 
maar zij was moeilijk te troosten. Elk weekend echter 
keek zij uit naar de duiven van Theo op wedstrijdvluch
ten. Trots zei ze dan: ''Ons Theo was de eerste bij de 
doe'm". 
Haar bloementuintje hield zij ook nog bij en bevolkte 
die met kabouters, kippetjes en ganzen. Zij hield van 
eenvoud en leefde met iedereen mee in de buurt. Ook 
heeft zij veel steun gezocht in haar geloof. Zij had een 
groot vertrouwen in God en Maria. 
De laatste tijd zei ze steeds vaker: "Ik ga naar vader. 
Het zal niet zolang meer duren." Gelukkig heeft zij niet 
zolang hoeven te wachten op de vervulling van haar 
hartewens. Nu zij op gelovige wijze afscheid heeft 
genomen van ons, doet het ons goed te mogen gelo
ven dat de rust en de vrede in het vaderhuis bij God 
haar deel zullen zijn. Dankbaar voor alles wat zij voor 
ons heeft gedaan en betekend, zullen we haar naam 
in ere houden. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekzijn en na het 
overlijden van onze lieve moeder, oma en overgroot
moeder zeggen wij u oprecht dank. 

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen 

Albergen, 2 december 2000 
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