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Dankbare herinnering aan 

Franciscus Hendrikus Keizer 

Hij werd geboren op 30 april 1919 te Noord 
Deurningen. Hij overleed in het verzorgingshuis 
"Gerardus Majella" te Denekamp op 24 mei 
1997. 
Op 28 mei d.a.v. hebben we zijn lichaam te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof te 
Denekamp. 

Na een slopende ziekte is Frans nu van ons 
heengegaan, stil en rustig, zoals eigenlijk zijn 
hele leven geweest is. 
Altijd zwak van gezondheid, was hij het zorgen
kind van moeder. 
Volgens vroegere medische inzichten had hij 
hooguit 20 jaar kunnen worden; toch mocht hij 
de leeftijd van 78 jaar bereiken. 
Zijn leven was niet gemakkelijk, maar Frans 
bleef spontaan en blij lachend door het leven 
gaan. 
Tot zijn 55-ste levensjaar werd hij door ons 
moeder met alle liefde en aandacht omringd. 
In een hechte familieband bleven de broers en 
zussen hem nabij en bezochten hem dikwijls in 

het verzorgingshuis; en vooral Hendrik en Annie 
hebben al het nodige voor hem gedaan. 
In de stilte van zijn kamer bracht hij zijn tijd door 
met wandkleden knopen en strikken. 
Frans was een man van eenvoudig geloof: nooit 
ontbrak hij in de kapel bij de Eucharistievieringen 
waar hij kenbaar aanwezig was. Ruim 20 jaar 
werd hij in Gerardus Majella liefdevol verzorgd, 
waar hij erg dankbaar voor was. 
Nu zijn leven door de toenemende ziekte de 
laatste tijd geen zin en inhoud meer kon heb
ben, mogen we God danken dat aan zijn lijden 
een einde gekomen is en dat hij nu rust en 
vrede gevonden heeft bij zijn hemelse Vader. 

Frans, tot ziens in de hemel. 

Steek in de kerk alle lichten aan, 
vergeet de bloemen op tafel niet 
en lees hoe Paulus heeft liefgehad 
en voel voor mij geen verdriet. 

Nu zijn alle grenzen weggevaagd, 
ik ben eindelijk nieuw en vrij: 
alwat ik in mijzelf niet veranderen kon 
veranderde God in mij. 

( Hans Andreus ) 

Voor uw meeleven bij het overlijden van Frans 
en bij zijn begrafenis zeggen wij U hartelijk 
dank. Fam. Keizer. 


