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t In dankbare herinnering aan 

Johanna Hendrika Keilerhuis-ter Beek 

weduwe van 

Joseph Godefridus Keilerhuis 

Zij werd geboren op 6 februari 1904 te Losser 
en is overleden op 24 oktober 1995 in St. 
Maartens-stede te Losser. De Eucharistieviering 
bij de uitvaart had plaats in de kerk van de H. 
Maria Geboorte te Losser, waarna we haar te 
rusten hebben gelegd op het r.k. kerkhof, in het 
graf bij haar man die in 1982 is overleden. 

Nooit klagend, nooit vragend, maar dankbaar 
zijn voor alles wat ze mee mocht maken, met 
deze woorden is onze moeder en oma door het 
leven gegaan. 
En zo was ze ook, in St. Maartensstede waar 
ze nu al weer 9 jaar was, wilde ze zoveel moge
lijk zelf doen om zo weinig mogelijk hulp te vra
gen en anderen tot last te zijn. 
Ze was tevreden en dankbaar voor de goede ver
zorging en voor de vele activiteiten in het huis, 
waaraan ze altijd vol enthousiasme meedeed. 
Ze vond het altijd prachtig als we haar ophaal
den, meenamen voor een wandeling of naar huis 

als we eens wat te vieren hadden. Dit zullen we 
erg missen want ze was er altijd bij . 
Het was ook fijn haar erbij te hebben, ze was 
altijd vrolijk en opgewekt, maar ook dankbaar; 
je kon merken dat ze het fijn vond in ons mid
den te zijn. Wij vonden het ook fijn haar in ons 
midden te hebben, ze was een ruim denkende 
vrouw die goed op de hoogte was van wat er in 
de wereld gebeurde. 
Ze volgde het nieuws en las veel, vooral in de 
politiek was ze geïnteresseerd. Ze wist ook veel 
te vertellen over vroeger, over Losser, maar ook 
over de hele geschiedenis. De kleinkinderen 
hebben hier soms dankbaar gebruik van ge
maakt en maakten verslagen met oma als bron. 
Zo ging het zo mooi, tot 11 oktober 1995, een 
kortstondige ziekte begon. Ze kon niet meer pra
ten, je merkte dat ze dat moeilijk vond, ze wilde 
nog zoveel zeggen. Zo is ze na bijna 14 dagen 
overleden. Haar grootste wens, in St. Maar
tensstede te overlijden, is zo in vervulling 
gegaan. 
Moeder en Oma, bedankt voor alles wat je voor 
ons gedaan hebt. 
Rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en .uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer 
dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


