
Er =ijn geen woorden 1•oor een =ieke. 
van wie 1e weet, hij redt hel met 

.Je Hreelt =ijn wang, 1e =iet =un ogen 
je bent bevangen door verdriet 

Toch ben1e dankbaar voor =ijn einde 
dat na een moedige strijden kwam 

Omdat net met alleen =un lel'en 
maar ook =ijn lijden overnam 



t 
Dankbare gedachtenis aan 

Lambertus Leonardus Keurentjes 
weduwnaar van 

Aleida Johanna Straub 

Geboren op 15 juni 191 7 te 's-Hecrcnberg, is hij 
na een langdurige ziekte, in voile overgave op 25 
juli 1999 in het streekziekenhuis Koningin Bea
trix te Winterswijk overleden. In een Eucharistie
viering op 28 juli d.o.v. in de parochiekerk van 
de H. Cahxtus te Groenlo hebben wc God ge
dankt voor zijn leven temidden van ons, waama 
de crematie heeft plaats gevonden in het crema
torium "Slangenburg" te Doetinchem. 

Bedroefd maar dankbaar gedenken wij vader, 
wiens leven gekenmerkt werd door een grote 
arbeidz.aamheid. Als kleermaker verdiende hij 
de kost voor zijn vrouw, met wie hij bijna44jaar 
in harmonie samenleefde, en voor zijn enige 
dochter Helma. Toen moeder in 1992 plotseling 
stierf was dit voor hem een pijnlijk en groot 

verlies, maar hij wist deze leegte op te vullen 
door zijn geloot~ dat ware liefde geen blijvende 
scheiding betekent. Zijn nimmer aflatende zorg 
richtte zich nu vooral op Hclma en schoonzoon 
Ben en heel bijzonder ook op .ójn enig kleinkind 
zijn oogappel Charlotte-Valesca Hij hield va~ 
gezelligheid in de kleine familiekring en wist 
kleine attenties van hen dankbaar te aanvaarden 
en dc7e met zijn gulheid te beantwoorden. Hij 
was ook een sociaal voelend mens, begaan me1 
het lot van anderen. Zijn ontspanning vond hij in 
de sport; graag bezocht hij de wedsrrijden van de 
s.v. Grol. Wij vertrouwen, dat God hem voor al 
het goede zal belonen en dat hij nu met moeder 
deelt in de vrede en de vreugde van de verrezen 
Heer. Vanuit de hemel /uilen Lij voor ons, die 
achterblijven. een voorspraak zijn. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn zorgzame vader, lieve opa en 
fijne schoonvader betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Helma, Ben en Charlotte-Valesca 
Familie Lobart-Keurentjes 


