


t Je handen hebben voor ons gewerkt. 
Je hart heeft voor ons geklopt. 
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 
Rust nu maar uit. 

Na een welbesteed en arbeidzaam leven is nog vrij 
onverwacht van ons heengegaan, gesterkt door het H. 
Sacrament der zieken, mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, groot- en overgrootvader 

Aloysius Keizers 

Hij werd geboren op 1 februari 1911 te Gladbeck in 
Duitsland als jongste telg uit een gezin van 9 kinderen. 
Na de Eerste Wereldoorlog verhuisde het gezin naar 
Nederland. Zijn vader startte in Wiene (Ambt Delden) 
een boerenbedrijfje. Aloysius ging in Goor naar de 
lagere school "Heeckeren". 
Hij trouwde op 19 augustus 1939 met Wilhelmina 
Johanna Freriksen. Uit dit huwelijk werden 14 kinderen 
geboren. Eén zoontje overleed op éénjarige leeftijd. 
De Tweede Wereldoorlog heeft een zware stempel op 
het gezin gedrukt. Om voor zijn gezin meer 
financiële armslag te krijgen, heeft hij altijd naast zijn 

werk, eerst als melkboer en later bij de "Eternit" in 
Goor, het boerenbedrijfje van zijn vader voortgezet. 

Hij leefde bescheiden; hij hield niet van reizen, vakan
tie of uitgaan, maar legde liever thuis een kaartje of 
was met zijn grote hobby, de paarden bezig. 
Na het overlijden van zijn vrouw ontstond er geduren
de enige tijd een verwijdering met zijn kinderen. 
Ondertussen was hij liefdevol opgenomen in het huis 
van Lisbeth Broekhuis. Lisbeth en hij waren bijna 19 
jaar erg gelukkig met elkaar. Mede dankzij Lisbeth is 
het contact met zijn kinderen hersteld en is de vrede in 
zijn hart teruggekeerd. Hij en Lisbeth hebben daarna 
veel en vaak bezoek van zijn kinderen en kleinkinde
ren mogen ontvangen. 
De geboorte van zijn 1 e achterkleinkind was een mijl
paal in zijn leven. 

Door de voortdurende zorg en grote liefde, waarmee 
Lisbeth hem omringde, heeft hij de laatste jaren van 
zijn leven intens genoten. 

Wij danken u hartelijk voor de belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader, 
opa en overgrootvader. 

Lisbeth Broekhuis - Levering 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


