


Een herinneriQg aan 

Geertruida Maria Keizer 
weduwe van 

Johannes Bernardus Anthonius Nijhuis 

Moeder werd geboren op 5 november 1908 in 
Denekamp en is op 23 februari 1991 in haar eigen 
vertrouwde omgeving gestorven. Zij ontving het 
Sacrament van de Ziekenzalving. 

De gezongen uitvaartmis vond plaats op 28 februari 
1991 in de Parochiekerk te Beuningen, waarna haar 
lichaam werd begraven op het kerkhof, aldaar. 

Zij leefde met de natuur, net als vader. De wel
haast paradijselijke omgeving van hun woonstede 
stimuleerde hun gevoel en respect voor alles wat 
groeide en bloeide. 
Ze genas zelfs met behulp van de natuur. Je kon 
geen kwaal bedenken of ze had wel een natuurlijke 
geneeswijze voor handen. 

Een lieve zorgzame vrouw, m~eder en grootmoe
der. Tien kinderen heeft ze grootgebracht. 
Met weinig middelen heeft ze haar kroost het gevoel 
kunnen geven een rijke jeugd te hebben gehad. 
Haar kinderen die nu in welvaart leven denken met 
grote bewondering terug aan de tijd dat moeder 
telkens weer in staat was uit het niets toch weer 
iets te maken. 
Haar zorg voor ons leerde ons de betekenis van 
geborgenheid en saamhorigheid. 

Met grote interesse volgde zij de ontwikkelingen 
van haar kleinkinderen. rlaar doel en streven was 
er_ op gericht haar kinderen en kleinkinderen met 
woord en daad ter zijde te staan en een opvoeding 
tot christenmens mee te geven. 
Niets ontging haar. Ze luisterde, naar hun verha
len, respecteerde hun "moderne" mening. Het als
maar bij de tijd blijven maakte van haar een eigen
tijdse vrouw met veel begrip voor allerlei zaken die 
zo anders leken dan vroeger. 

Het viel ons op dat ze de laatste jaren zo ging 
lijken op haar moeder. Vooral dat mooie, welhaast 
parmantige zitten, volop genietend van allerlei leuke 
dingen om haar heen. 

Want parmantig was ze. Ze had stijl. Wars van elk 
materieel vertoon, schuilde in haar een stijlvolle 
trotse vrouw die welhaast ongemerkt deze eigen
schappen op haar kinderen heeft kunnen overbren
gen. 

Vooral in de weekenden was het een komen en 
gaan op het Hakenberg. We kwamen er graag. En 
als we weer gingen dan stond ze steevast in de 
deuropening ons uit te zwaaien. 

Eenmaal slechts stonden alle kinderen en kleinkin
deren in diezelfde deuropening om afscheid te ne
men, van haar. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma, betuigen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


