


f 
In dankbare herinnering aan 

Anna Maria Keizer - Weerink 
weduwe van 

Bernard Keizer 

A11 werd geboren op 6 februari /922 111 Albergen. 
Ze overleed op 25 september 2007, na een zware 
operatie, in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. 

Wij hebben ge=amenlijk voor haar gebeden tijdens de 
avondwake en aftcheid genomen tijdens de plechtige 

uitvaart in de H. Pancraliuskerk te Geesteren, 
waarna wij haar te ruste hebben gelegd 

op het R.K. Kerkhqf bij pa en Alex 

Moeder groeide op in Albergen als 6' kind in een hecht 
gezin waar hard werken heel gewoon en ook noodzakelijk 
was. Als huishoudelijke hulp verdiende ze haar e.erste 
geld, waannee ze een bijdrage kon leveren aan het 
gezinsinkomen. Op 17 november 1949 trouwde ze met 
Bernard Keizer en ze vestigden zich aan de Veeneggeweg 
te Geesteren. Ze kregen samen tien kinderen, waarvan de 
jongste, Alex, in 1970 door een noodlottig ongeval om het 
leven kwam. Deze gebeurtenis heeft een grote invloed 
gehad op haar en op het hele gezin. Ze heeft gelukkig heel 
veel steun gehad aan haar geloof en aan haar grote gezin 
bij het verwerken van dit verdriet. Het geloof heeft altijd 
een belangrijke plaats in haar leven ingenomen. Ze sloeg 
de mis, zowel zondags als door de week, vrijwel nooit 
over en als het even niet ging, had ze nog de kerkradio. 
Bovenal was ze een vurig Mariavereerster; maar liefst acht 
keer was ze in Lourdes en Banneux en vrijwel jaarlijks in 
Kevelaer en Overdinkel. Samen moesten ze hard werken 

om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Zo werkte 
vader zes dagen per week, soms ook nog 's avonds, bij de 
ABTB, terwijl moeder het grootste deel van de zorg voor 
de kinderen op zich nam. Ze slaagde erin een hechte 
familieband te smeden en de kinderen een fijne jeugd te 
geven, zoals ze die ook zelf had ervaren. Niemand kwam 
iets te kort en ze was gelukkig en trots toen ze zag dat het 
de kinderen goed ging. Ze genoot van de gezellige 
familiebijeenkomsten, verjaardagen en de traditionele 
zondagmorgenkoffie. In huize Keizer was steeds iedereen 
welkom en voor de kinderen uit de buurt was en is ze nog 
steeds "Keizer-moeder." Ondanks haar drukke gezin 
maak'te ze tijd vrij voor haar hobby's zoals breien, fietsen 
en kaarten, en later, toen het financieel mogelijk was, ging 
ze graag op vakantie met familie en buren. Na het 
overlijden van vader heeft ze nog een aantal jaren van een 
goede oude dag genoten, op haar vertrouwde stekje aan de 
Veeneggeweg. Ze bleef actief met dansen, zwenunen, de 
KBO en ook 1,'Îng ze graag naar de dagopvang. Ze wilde 
hier dan ook dolgraag nog wat j aartjes blijven, maar haar 
gezondheid liet haar in de steek. Voor de zo noodzakelijke 
operatie bleek ze helaas niet sterk genoeg meer te zij n. 

9>1.oeáer, 6eáanli.J vaorwat je voor ons lie6t 6ete{i.fná. 
We (uufáen 011.s geen 6etere moeáer Ji..unnen wensen en 

je zu{t a{tzjá 6/ijven 'IJOOrtfeven in onze geáacliten 

Voor uw belangstelling en blijken van medeleven zijn wij 
u oprecht dankbaar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Geesteren, 28 september 2007 




