
In dankbare herinnering aan 

) fonie 'l(pzer - Cliristenliusz 

weduwe van Ben Keizer 

Geboren op 6 januari 1930 in Losser. 
Ove rleden op 18 augustus 2008 in Delden. 

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Blasiuskerk in De lden heeft op 22 augustus de crematie 

plaatsgevonden in het crematorium in Usselo. 

Annie groeide op in Oldenzaal, als oudste dochter in een 
gezin van 6 kinderen. 
Na haar schooltijd ging ze werken als dienstmeisje en bij 
toi;wslagerij Welli nk. 
Haar man Ben leerde ze kennen op een bruiloft van 
wederzijdse kennissen, en ze trouwden in 1954. 
Na hun huwelijk, dat helaas kinderloos bleef, gingen ze in 
Delden wonen en werken. 
Ze heeft jarenlang op het postkantoor gewerkt, waardoor 
veel mensen haar kenden. 
Lief, zorgzaam, betrokken en gezellig. 
Annie was op haar best als ze omringd was door mensen; 
een echt mensenmens. 
Ze kon genieten van de uitvoeringe n van de 
accordeonverenigi ngen in Delden, Goor en Lemelerveld, 
waarvan Ben dirigent was. Ook het samen op vakantie 
gaan naar de Ei fe l, vaak met haar moeder en oudste broer 
Ton, was een grote hobby van haar. 

Lang heeft ze met Ben aan de Emmastraat gewoond, en 
ook na het overlijden van Ben op I 2 december 1997, bleef 
ze op deze voor haar dierbare plek. Gezellig vond ze de 
avonden met haar buurvrouwen en een kopje thee. 
Annie hechtte erg aan haar familie: vooral haar jongste 
broer Gerard had een speciaal plekje in haar hart. 
Wekelijks kwam ze naar Oldenzaal om haar moeder en 
broers te helpen met het huishouden en natuurlijk om alle 
kranten te lezen over Oldenzaal, de stad die altijd heel 
bijzonder voor haar gebleven is. 
Ze kon heel erg genieten van Coen en Anja, die ze als haar 
eigen kinderen beschouwde. 
Zij werden altijd erg door haar verwend; tante Annie 
bracht altijd een cadeautje mee. 
Mooie herinneringen hebben we aan de uitstapjes naar de 
Efteling, het Dolfinarium en een dagtocht naar Be lgië met 
het vliegtuig. Een jaarl ijks uitje was de Oldenzaalse 
kermis, waar ze altijd met ons naar toe ging als het donker 
was en alle lichtjes brandden! Toe n Coen en Anja ieder 
hun eigen gezin kregen, sloot ze Tom, Ruth, Luc, Mart en 
Tess direct in haar hart. 
Om te horen hoe het met iedereen ging, be lde ze bij na 
dagelij ks met haar zus Thea. 
Niemand deed tevergeefs een beroep op haar. Jarenlang 
stuurde ze kaarten naar mensen die het moei lij k hadden en 
bezocht ze zieken in het verp leeghuis, waar ze zelf ook de 
laatste maanden van haar leve n heeft doorgebracht, nadat 
haar gezo ndheid haar steeds vaker in de steek liet. 
Ze vond het moeilijk dat haar wereld steeds kleiner werd 
en dat ze steeds afhankelijker werd van anderen. 

Wij z ijn blij dat we haar gekend hebben, en we blijven 
achter met veel mooie herinneringen aan haar. 


