
In liefdevolle herinnering 

Anny Keizer - Scholten 
sinds 2002 weduwe van 

Hendrik Keizer 
Ze werd geboren in Beuningen op 15 maart 1926. Toch nog wel 
plotseling overleed zij op 1 maart 2010. De dag ervoor liet haar 
gezondheid haar ernstig in de steek. Opname in het ziekenhuis mocht 
niet meer baten . Die dag herinneren we ons als de dag waarop alle 
kleinkinderen afscheid van een lieve oma kwamen nemen. Eigenlijk was 
het een zondag waarvan ze zou genieten: alle kinderen en kleinkinderen 
om haar heen. Helaas kon ze er niet meer echt bij zijn, maar we namen 
afscheid met de gedachten dat zij ons heeft gehoord. Het leven gleed 
de dag erna uit haar handen. Op 6 maart 2010 hebben we, na de 

Eucharistieviering in de parochiekerk, haar lichaam te ruste gelegd bij 
vader, op het R.K. kerkhof te Beuningen. 

Met pijn en verdriet in ons hart hebben we helaas afscheid moeten ne
men van deze lieve vrouw, onze moeder en oma. 

Haar leven laat zich kenmerken door eenvoud en ijver. Reeds in haar 
jongste jaren was werken het devles. Samen met haar man Hendrik 
vormde zij een mooi span, dat midden in het leven stond. Uit dat huwelijk 
werden zes kinderen geboren, die terugkijken op een vreugdevolle 
jeugd. Samen waren we een hecht gezin, waarin de levenslessen van 
onze ouders aan ons werden doorgegeven. Wij, de kinderen vinden dat 
het meest waardevolle dat onze ouders ons hebben nagelaten. 

Moeder was in onze jonge jaren de vaste waarde thuis, waar we op 
konden rekenen. Haar huiselijkheid, gezèili'gheid, interesses, het voelde 
als een warme deken. Waarden waarvan wij onze kinderen ook graag 
willen laten genieten. En moeder zag ons ouderschap aan en was er 
trots op. Ze wist dat ze de boodschap had doorgegeven en genoot van 
al die kleinkinderen. De laatste jaren, eigenlijk vanaf het overlijden van 
haar man verdwenen langzaam haar interesses. Een lichaam dat zijn tol 
eiste na een leven van hard werken. Veel verdween zo uit haar leven; de 
tripjes, het zangkoor en het kerkbezoek. Maar tot het laatst bleef ze o zo 
gevoelig voor huiselijkheid. Ook de laatste anderhalf jaar in haar woning 
op het bejaardenhuis bleek dat vaak. Slotwoord bij een bezoek overdag 
was regelmatig 'wat dös vanoavond, koms nog efkes wear?' 

En zo herinneren we haar. Als een vrouw waarbij je altijd thuis was. Zij is 
nu thuis gekomen; bij Hendrik haar man, onze vader en al die anderen 
die haar dierbaar waren . Het is goed zo. Haar leven is voltooid en wij 
weten wat ons te doen staat. 

Moeder, je was onze mooiste bloem. 

Onze oprechte dank spreken wij uit voor het door u getoonde medeleven 
en de steun na het overlijden van moeder en oma. 

Familie Keizer 


