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"Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf, 

't is vreemd, maar die vergeet je 
het is je dikwijls zelfs ontgaan 

je zegt ik ben wat moe 
maar op 'n keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe." 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij 
voor ons heeft betekend, is van ons 

heengegaan onze lieve vader en opa 

Marinus Albertus Oude Keizer 

weduwnaar van 
Johanna Maria Oude Keizer-Wering 

Marinus werd geboren op 
17 november 1908 in Lonneker. Hij overleed 

in .'I Kleijne Vaert" in Enschede op 
30 september 2000. Wij hebben afscheid 

van hem genomen op 
donderdag 5 oktober 2000. 

Marinus was jarenlang werkzaam als glas-in
lood-zetter. Maar zijn grote hobby was de 
muziek, dat was zijn lust en zijn leven. 
Jarenlang bespeelde hij zelf verschillende 
muziekinstrumenten en toen dat niet meer 
ging, luisterde hij er nog graag naar. Op 2 
augustus 1935 trouwde Marinus met An en zij 
kregen twee zoons, Johan en Bennie. Het 
overlijden van hun zoon Bennie in 1963 was 
een enorme klap voor beiden. Zij hadden veel 
steun aan elkaar en sloegen zich er samen 
doorheen. Marinus en An bleven nog lang 
samen actief. Ook na zijn pensionering was 
Marinus altijd in de weer; een enorme doe-het
zelver. Het overlijden van zijn vrouw An in 1990 
was voor hem een groot verlies. Toch probe
rde hij nog van iedere dag te genieten. Tot hij 
ziek werd en het niet meer op kon brengen, 
ging hij veel fietsen en verzorgde hij iedere dag 
zijn paardje. Hij had zich voorgenomen om 
gezond honderd te worden. 

Lieve vader en opa: honderd ben je niet gewor
den, maar bedankt voor alles wat je ons 
geleerd en gegeven hebt. 

Johan en Truus 
Ben en Alice 
Charles 

Wij danken u voor uw belangstelling en mede
leven. 


