
Altijd in onze herinnering blijvend 

Truus ten Dam 
echtgenote van Bernard Keizer. 

Zij werd geboren te Tilligte op 26 ok. 
tober 1917. Zij overleed op ?Q.jarige 
leeftijd na een langdurige ziekte thuis 
op 8 juni 1988. Op 11 juni hebben wij 
de uitvaartdienst gevierd in de St. Ni· 
colaaskerk te Denekamp, waarna we 
haar lichaam te ruste hebben gelegd 
op het r.k. kerkhof aldaar. 

Anderen gelukkig maken, zichzelf ver
geten, dat was haar leven. Ze was een 
vrouw die altijd voor anderen klaarstond 
en met iedereen meeleefde 1n blijde en 
droevige tijden. 
ledereen hield van haar. Ze was dank· 
baar voor alles wat ze had en genoot 
ook van de kleine dingen in het leven. 
Ztj was een voorbeeld voor ons allen. 
Het gezin kwam voor haar op de eer· 
ste plaats. Ook toen de kinderen het 
ouderl ijk huis hadden verlaten, bleef 
zij bezorgd en in gedachten dichtbij. 
Toen ze wist dat ze aan een ongenees· 
lijke ziekte leed, heeft ze samen met 
vader moeilijke tijden doorgemaakt. 
Uit een intens diep geloof vond zij 

steeds de kracht om verder te leven 
en haar ziek-zijn dapper te dragen . 
Bang om te sterve n was zij niet. 
Het doet pijn van deze sterke vrouw 
en lieve moeder afscheid te moeten 
nemen. Het zal leeg zijn zonder haar. 
Wij zijn God dankbaar dat zij tot het 
laatst thuis btj ons mocht zijn. Hij heeft 
ons de gelegenheid gegeven om voor 
haar te zorgen. Dat is voor ons allen 
een troost. 
Wtj zijn ervan overtuigd dat ze nu voor 
altijd gelukkig zal zijn. 

Wat was zij sterk en arbeidzaam, 
wat heeft zij voor ons allen klaar ge. 

staan. 
Zorgzaam was zij heel haar leven, 
opgewekt is zij tot het eind gebleven. 
Flink wil zij dat wij ook zullen zijn, 
maar afscheid nemen van haar doet 

zo'n pijn. 

Wij danken u hartelijk voor uw belang. 
stelling en deelneming tijdens de ziek· 
te en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze lieve moeder. 

A. F. Keizer en kinderen 


