
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Max Kellerhuis 
die 25 jaar gelukkig getrouwd was met 

Riet Westerhof. 
Hij we~ op 8 december 1928 

te Losser geboren. 
Op vakantie, in zijn geliefde Oosten
rijk, is hij op 5 augustus 1988 te Eich
graben overleden. Thuisgekomen, heb
ben wij hem na de Eucharistieviering 
op 12 augustus, te rusten gelegd op het 

parochiekerkhof in Losser. 

Ver van huis, zijn door en door ver
trnuwde omgeving in Losser, heeft het 
einde hem overvallen. Het overviel hem 
en het overviel ons: wat een fijne va
kantie moest worden werd na één dag 
de grootste tegenslag. Zonder hem zul
len wij verder moeten gaan : zonder 
man, zonder vader, zonder opa. Zijn 
vertrek uit Losser, om samen met Riet 
op reis te gaan, is een definitief ver
trek geworden. Het afscheid voor tien 
dagen is een definitief afscheid gewor
den. 
Wij zullen hem niet meer door Losser 
zien fietsen en niemand zal nog even 
een praatje met hem maken b.v. bij 
"de kuierhook". Dat deed hij graag en 

was daarbij gemakkelijk toegankelijk 
voor iedereen. 
De leegte die hij achterlaat zal opge· 
vuld worden door eindeloos veel her
inneringen. Daarnaast nemen wij af
scheid van hem als gelovige mensen 
in het vaste vertrouwen dat de Heer 
zijn leven zal voltooien. 
In de hemel zal de heide niet bloeien en 
zullen de eiken niet groeien. Maar mocht 
dat toch het geval zijn, dan draagt hij 
zijn eigen liifspreuk met zich mee : 

Woar heide bleujt 
en eek'n wast 
doar woont ok leu 
die doar bie past. 

Bedankt lieve papa voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan, je stond altijd 
voor ons klaar. 
Je hebt ons altijd overal mee gehol· 
pen. Je was een geweldige man, va· 
der en opa voor ons. We zullen je 
"nooit" vergeten. 

Riet 
Susanne en Marcel 

Patty 
Mirriam en Peter 

Voor uw meeleven na zijn overlijden 
en belangstelling bij zijn uitvaart zijn 
wij u zeer erkentelijk. 
Het betekende een grote steun voor ons. 

Namens al!en. 


