
Als een bloem, zo is het leven 
' t begin is teer en klein. 

De één die bloeit uitbundig 
de andere geurt heel fijn. 

Sommige bloemen blijven lang 
weer anderen blijven even. 

Vraag niet bij welke groep je hoort, 
dat is ' t geheim van het leven. 



' 
Een blijvende gedachtenis aan 

Sylvia Keizer - Bouwmann 

Echtgenote van Jan Keizer 

Ze werd geboren op 27 oktober 1961 te 
Glanerburg. Op 22 november 1985 trouwde ze 
met Jan Keizer. ·a een korte, maar fatale ziekte 
overleed ze op 28 april 2003 in het ziekenhuis te 
Enschede, voorzien van de laatste sacramenten en 
in aanwezigheid van haar man en naaste familie 
Na de gezongen uitvaan in de Pancrariuskerk te 
Geesteren hebben we haar lichaam te ruste gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Sylvia was een vrouw die alom geliefd was om 
haar karakter, haar betrokkenheid en zorg voor 
anderen. l.e groeide op in een gezin, waar de 
familieband erg sterk was, waar je voor elkaar 
opkwam en er voor elkaar was wanneer dat nodig 
was. Waarschijnlijk daardoor vond ze het heel 
gewoon, dit ook zelf uit te stralen. Voor haar was 
het zorgen, het interesse tonen bij ouderen het 
"er zijn" geen last, maar iets waar ze naar uitzag. 
Ook het zorgen voor kinderen vond ze geweldig, 
en deze konden erg van haar genieten. Voor het 
verenigingsleven en de buurt heeft ze veel 
betekend. Nooit deed iemand vergeefs een beroep 

op haar. Ze toonde betrokkenheid en had voor 
ieder tijd voor een praatje. Geen wonder, dat ze 
vrijwel heel Geesteren, met naam, toenaam en 
afstamming kende. Samen met Jan hield ze ook 
van uitgaan en gezellig samenztJn met vrienden en 
familie. Rust kende ze nauwelijks in haar leven. 
Mocht er tussendoor tijd zijn, dan was ze bezig 
met haar hobby's. Ze kon de mooiste 
bloemstukken, droogbouquenen, kaartjes, enz. 
maken en menigeen heeft wel een pronkstuk van 
haar in huis, aan de muur of in de tuin staan. Wie 
kon geloven, laat staan accepteren, dat hieraan 
plotseling een einde kwam. Moe pijnlijk verliepen 
haar laatste dagen. Wij vertrouwen, dat je nu voor 
altijd gelukkig zult zijn bij moeder en allen, die je 
dierbaar waren. 

Rust nu in vrede in Gods hand. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte, en 
uw steun na het overlijden van Sylvia, uw brieven, 
kaarten en aanwezigheid bij avondwake en 
begrafenis, danken wij u oprecht. 

Geesteren, 2 mei 2003 
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Jan Keizer 
Familie Bouwmann 
Familie Keizer 




