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In dankbare herinnering aan 

MARIA GEERTRUIDA KEIZER 

echtgenote van 

Johannes Hendrikus Bernardus Voppen 

ZiJ werd geboren op 19 JUii 1919 te Denekamp en over· 
leed, voorzien van het Heiltg Sacrament der Zieken. 
op 30 iuh 1996 te Denekamp We hebben haar op 
2 augustus voor het laatst in ons midden gehad t11dens 
de viering van de He11tge Eucharistie in de St. Nico· 
laaskerk te Denekamp en haar daarna begraven op hel 
parochieel kerkhof aldaar 

Van een zorgzame vrouw. moeder en oma hebben WIJ 
afscheid moeten nemen Ze zal 1n onze hennnenng blt1· 
ven voonleven als een altijd opgewekte en levenslust•· 
ge vrouw. Op 25 september 1950 trouwde zij met vader 
en samen hebben ze meer dan 45 jaar lief en leed met 
elkaar mogen delen Zes kinderen werden hun ge· 
schonken Het gezin kwam voor moeder alt1Jd op de 
eerste plaats Ze was daarbiJ iemand van weinig woor· 
den en van veel daden Voor zichzelf hoefde ze niet 
zo veel. 
Niet alleen voor haar gezin, maar ook voor vele ande 
ren heeft zij in haar leven klaar gestaan. Jarenlang 
heeft zij haar schoonvader thuis verzorgd en was ziJ 
een steun voor haar buren in de Prins Bernhardstraat 
Ook heeft ZIJ veel betekend voor haar 10 kleinkinde· 
ren Ze was tot het laatste toe een zeer trotse en lteve 
oma. 

Toen wi1 als kinderen het huis u11 gingen kreeg moe 
der wat meer t11d voor zichzelf ZtJ werd actief in het 
verenigingsleven Ze zong met veel plezier 1n het ou· 
derenkoor, zwom, deed aan gymnastiek en volksdan· 
sen. Samen mei vader ging ze er vaak met de fiets op 
u11 of wandelde ze 1n de natuur 
Elf iaar geleden openbaarde zich b1J moeder een on· 
geneeslijke ziekte Door haar wilskracht en positieve 
1nstelltng heeft z11 deze ziekte heel lang de baas ge· 
kund Toch heeft ze de ongelijke strijd met kunnen win· 
nen en is het vanaf december vorig jaar langzaam met 
haar achteruit gegaan. Nadat haar het Sacrament der 
Zieken was toegediend 1s zij een week na de verhui· 
zing naar een aanleunwo:iing tn de Mr Dingel· 
de1nstraat in alle rust gestorven 
Moeder 1s heel haar leven een zeer gelovige vrouw ge· 
weest Zeker 1n 111den dat ze het moeilijk had heeft ze 
veel steun in het geloof gevonden. Al haar vragen en 
zorgen kon ze b11 Hem kwijt. WiJ durven daarom gelo· 
ven dat God zich nu over moeder ontfermd heeft en 
dat z11 na een zorgzaam leven btJ Hem thuis is geko 
men om te rusten tn Vrede. 
Moeder, oma bedankt voor alles' 

WIJ danken u allen nanelijk voor uw meeleven en ge 
bed na het overltJden van m11n vrouw en onze have 
moeder en oma 
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Kinderen en kleinkinderen 


