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In dankbare herinnering aan 

Maria Geertruida ( Marie ) 
Keizer - Zanderink 

weduwe van 

Johannes Antonius Hendrikus Keizer 
Ma werd geboren op 20 mei 1918, aan de 
Beverborgseweg, dichtbij het lutterzand. Als oudste 
dochter, uit een gezin van 9 kinderen werd haar de 
·moederrol" al vroeg aangeleerd. 
Na de lagere school werkte ze bij diverse boerderijen 
in de buurt. en ging naar een vervolgschool op het 
klooster in Noord Deurningen. 
Terug fietsend naar het Lutterzand leerde ze Pa ken
nen bij de brug over het kanaal. Na de oorlog zijn ze 
getrouwd en is Ma aan het kanaal gaan wonen. Op 21 
maart 2003 werd ze opgenomen In het M.S.T. 
Ziekenhuis te Enschede alwaar ze op paaszaterdag, 
19 april het Sacrament der Zieken heeft ontvan.gen. 
Donderdag 8 mei is ze overleden. Na de u1tvaartm1s op 
13 mei in de H. Nicolaaskerk hebben wij haar ter ruste 
gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar. 

Ma heeft altijd een druk leven gehad. In de begin ja~~n 
van haar huwelijk deed ze meerdere dagtaken tegehJk. 
De boerderij, de turfhandel, kostgangers verzorgen, 
kinderen opvoeden en een toegewijde echtge~oot 
voor Pa zijn. Zij was een zorgzame moeder en ze hield 
haar hele leven de normen en waarden van de 

Katholieke Kerk aan. Daar heeft ze veel steun en 
kracht van ontvangen. 
Velen die bij haar op bezoek kwamen kregen koff!e 
met een beschuit. Ze was altijd zeer belangstellend in 
de verhalen van haar bezoekers. Als wij als kinderen 
op bezoek kwamen en weer naar huis wilden gaan 
was haar gezegde steevast: "ach blijf nog even zitten 
het is nog zo gezelli~j". Toen ze 58 jaar werd nam ze rij· 
las en haalde haar rijbewijs. Ze genoot van het auto!!J· 
den. Het vroege overlijden van dierbaren In de .familie 
heeft haar intens aangegrepen. Haar sterk ontwikkelde 
•moederrol" kwam dan weer naar boven. Ze ging dan 
helpen in de huishouding en deelde daar waar nodig 
was vreugde en verdriet. De contacten met de buurt, 
zij noemde dat Jonge en oude buurt,. vond ze bel~ng
rijk. De verjaardagen werden wel 3 a 4 keer gevierd. 
Het overlijden van Pa heeft haar niet onberoerd gela
ten. Ze had moeite de draad op te pakken, toch lukte 
het haar dat en op dat punt aanbeland, liet de gezond
held haar In de steek. 
De laatste fase heeft ze samen met ons zeer intens 
beleefd met diepe emotionele maar ook zeer humor
volle momenten. Haar rotsvaste overtuiging dat ze 
naar het hiernamaals ging heeft hier zeker aan bijge
dragen. Dit heeft ons veel kracht gegeven. 

Ma bedankt voor al je goede raad, je humor,. je wijze 
lessen en je troostende schouder als dat nodig was. 

Wij danken iedereen die op eni~erlei wijze belangstel
ling heeft getoond tijdens de ziekte van moeder, dat 
heeft haar goed gedaan. 

Wij bedanken u voor de getoonde belangstelling tij
dens de begrafenis van Ma. 

De kinderen en kleinkinderen 




