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In memoriam 

Marie Keizer - Heerink 
sinds 1970 weduwe van 

Gerhard Keizer 

Moeder is overleden op maandag 11 februari 2013. 
Wij hadden haar voor het laatst in ons midden op vrijdag 15 februari 2013 
tijdens de Uitvaartviering in de Kapel van het Klooster van de Zusters 
Franciscanessen te Denekamp. Daarna hebben we haar begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

Moeder is op 21 januari 1919 in Denekamp geboren. 
Haar biologische vader Johans Heerink, die zelf heel veel mensen tijdens 
de Spaanse griepepidemie had geholpen, was zelf aan deze griep 
overleden nog voor moeder geboren was. Oma, Gesina Oonk, bleef met 
ons moeder en haar oudere broer Johan alleen achter. 

Oma is later hertrouwd met Frans Wiefferink (Loams Frans). Uit dit 
huwelijk werden 10 kinderen geboren. Met zijn twaalven groeiden ze op 
in de boerderij aan de Brinkstraat in Denekamp waar zij samen een hele 
fijne tijd hadden. 

Moeder en opa Wiefferink hadden een bijzonder goede band met elkaar 
en van verschil in behandeling met zijn eigen kinderen was totaal geen 
sprake. Zij sprak altijd vol vertedering over hem. 

Wel was ze overstuur toen ze voor het eerst naar school ging en daar 
te horen kreeg dat haar echte naam niet Wiefferink maar Heerink was. 

Zoals gebruikelijk in die tijd, ging zij na haar schoolperiode als huishoudster 
bij verschillende families in betrekking. 

In de oorlog leerde zij Gerhard Keizer, de oudste zoon van Keizers Bets 
van de Brandlichterweg kennen. 

Pa werd te werk gesteld in Duitsland, alwaar hij na werktijd regelmatig 
's nachts, als levend schild tegen de geallieerde bommenwerpers, op het 
dak van de fabriek moest doorbrengen. 

In 1944 zijn vader en moeder getrouwd en vlak na de oorlog werd Ria 
geboren. Met de geboorte van achtereenvolgens Frans, Paul en Jose 
was het gezin compleet. Samen vormden wij een gelukkig gezin aan de 
Brinkstraat in Denekamp en later in het nieuwe huis aan de Hopmanstraat. 

Met de dood van pa in 1970, moeder was toen 51 jaar, kwam ze er alleen 
voor te staan . Familie en vrienden hebben haar in die moeilijke periode 
geweldig geholpen en niet te vergeten Ria en Peter, bij wie zij in het 
nieuwe huis aan de Alerdink ging wonen. 

Blij was ze met de geboorte van vier kleinkinderen en sinds 2½ jaar met 
een achterkleinkind. Ze was maar wat trots op hen; niets was voor haar 
te veel en ze was tot het laatst toe met hen zeer begaan. 

Zorgzaamheid, interesse, warme belangstelling en begaan met het lot 
van anderen, liepen als een rode draad door haar leven. Rangen en 
standen waren haar vreemd: eenvoud was voor haar het ware. 

Moeder, het leven voor jou hier op aarde is na 94 jaar volbracht. Wij 
hebben daar vrede mee. Wij zullen je heel erg missen, maar wat voor 
altijd blijft zijn onze vele en fijne herinneringen. 

Dank je voor wie je was en alles wat je ons hebt (mee) gegeven. 

Rust in vrede. 

Wij willen iedereen danken voor de belangstelling en het medeleven. 

Onze dank gaat uit naar de Zusters Francicanessen, het personeel en de 
medebewoners van Huize "St. Jozef' voor de zeer goede verzorging van 
en de warme belangstelling voor moeder. 

Kinderen 
Kleinkinderen en achterkleinkind 


