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Ter nagedachtenis aan 

MAR IA GEZ INA VEELERS 

weduwe van 

G erri t Johannes Keupink 

Geboren te Tubbergen op 15 augustus 1893, 
heeft zij gewoond-gewerkt en vooral geleefd 
voor h aar man en haar grote gezin te Hengelo. 
In de volheid van haar leven stond zij bekend 
als een vrouw, die alles was voor haar man en 
haar gezin. Zij stelde een goede sfeer van ver· 
trouwen en hartelijkheid in haar gezin en haar 
familie en haar zeer grote kennissenkring zeer 
op prijs en deed alle moeite ervoor, om dat te 
bevorderen. Die goede band is tot nu gelukkig 
ook in stand gebleven en be11ntwoord en voort· 
gezet in alle gezinnen van haar kinderen. 
Zij heeft In haar huis heel wat kost gangers ge· 
had, voor wie zij altijd erg goed is geweest. 
Op leeftijd gekomen, ging zij wonen In het 
nieuwe verzorgingshuis Hooghagen in Hengelo, 
waar zij in de eerste jaren een goed contact had 
met medebewoners en buren. Naar de mate, dat 
de lichamelijke klachten erger werden en de 
pijnen groter en de last steeds zwaarder, werd 
zij eenzamer. Niet omdat de kinderen haar in de 
steek lieten. Die bewaarden een uitstekend con· 
tact met moeder in de vele, vele, dagelijkse be
zoeken. Maar langzamerhand werd alles haar te-

veel. Ze kon maar heel moeilijk aanvaarden, dat 
ze oud en ziek werd. Wie haar niet goed kende, 
zou kunnen denken, dat ze altijd slecht gehu· 
meurd was, maar wie haar wel kende wist daar 
wel door heen te kijken. Veel praatte zij over 
haar kleinkinderen, waaruit blijkt, dat ze erg op 
hen gesteld was. 
Op het taats werd zij tijdig d oor de pastor van 
de Onze Lieve Vrouweparochie gesterkt door 
de H. Z iekenzalving. Zij moest voor de zware 
verpleging en verzorging worden overgebracht 
naar het Ellsabeth-varpteeghuis in Delden waar 
zij na ruim twee weken reeds In de Heer Is 
overleden op 1 december 1982. 
Voor haar vierden wij de H. Eucharistie ten 
Uitvaar t in de Onze Lieve Vrouweparochle van 
Hengelo op 3 december 1982, waarna we haar 
lichaam te rusten legden op de R.K. Begraaf
plaats aan de Deurningerstraat te Hengelo. 

Moge zij nu, bevrijd van de lasten van haar Il· 
chaam, In Gods eeuwigheid verenigd met haar 
man en al haar dierbaren, leven In Gods eeuwig· 
heid an de rust verkrijgen van de eeuwige vrede. 

Amen. 

Voor de vele blijken van belengstelllng tijdens 
de ziek te en na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma zeggen w ij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




