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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Alida Suzanna Riesewijk 

die op 25 augustus 1917 in Losser geboren werd. 
Ze was 57 jaar gehuwd met 

Johannes Gerhardus Theodorus Keur 

Op 22 augustus 1998 overleed zij, na het ont
vangen van het Sacrament van de 
Ziekenzalving in het Verpleegcentrum Twente
Oost. 
Het was 10 dagen nadat haar man was overleden. 
Op 25 augustus, haar 81e verjaardag, hebben 
we haar na de Uitvaartviering in de St. 
Martinuskerk te Losser, naar het crematorium 
te Usselo begeleid. 

Het is bijna niet te vatten, dat we nu ook al 
afscheid moeten nemen van onze zorgzame 
moeder en oma. Het heeft zeker zeer veel van 
haar krachten gevergd, dat ze afscheid moest 
nemen van pa, dat ze hem nog begeleid heeft 
op zijn laatste weg. 
Moeder was een mens, die altijd alleen dacht 
aan een ander. Zorgen en werken was haar 
devies. Ze leerde dat al vroeg, toen ze, zeer 

jong nog, haar moeder verloor. In het gezin nam 
ze haar taak over. En later, toen ze met pa een 
gezin opbouwde, was ze er altijd voor haar man 
en de zeven kinderen. Van ·s morgens vroeg tot 
's avonds laat stond ze voor iedereen klaar. 
Niets was haar teveel. En iedereen was welkom 
in het gezin. Wij als kinderen zijn haar daar zeer 
dankbaar voor. Wij zullen het goede voorbeeld 
met ons meedragen en nooit vergeten wat zij 
voor ons deed. 
Ze vond het erg dat ze de laatste jaren steeds 
meer aangewezen was op de zorg van anderen. 
Met veel liefde hebben wij haar met zorg en 
aandacht omringd. Stap voor stap moest ze 
afscheid nemen van het leven, van haar ver
trouwde omgeving. Zeker de laatste maanden, 
die ze in het Verpleegcentrum verbleef, waren 
heel moeilijk voor haar. Zo graag was ze bij pa 
m St. Maartensstede gaan wonen. Met veel 
moeite, maar ook met veel dankbare herinne
ringen, geven we haar uit handen. We bevelen 
haar aan bij God, dat zij nu leven mag in Zijn 
Liefde en Zijn Vreugde, samen met pa. 
Ma, oma, bedankt voor al je liefde en zorg voor 
ieder van ons. 

Rust in vrede ! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze zorgzame moeder en oma. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


