Een Keijzer
die zijn weg vervolgt.
Een Keijzer
die zijn weg verlaat.
Een Keijzer vol van liefde.
Een Keijzer die prachtige
herinneringen achterlaat.

ONZE KEIJZER

Co (Jacob) Keijzer
03-04-1927 – 25-05-2018
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Op 25 mei is geheel onverwacht, maar op een respectabele leeftijd,
onze Keijzer overleden. Co stond bekend als een zorgzame echtgenoot,
vader, opa en paardenvriend. Hij was onze steun en toeverlaat, die ons
altijd met raad en daad terzijde stond. Co was een baken voor ons gezin
en onze familie.
Co was ook een gedreven ondernemer en vriend. Hij was een rechtvaardige en oprechte werkgever. Het feit dat hij elke dag opnieuw de
route uitstippelde en het stuur tot op het laatste moment in handen hield:
Typisch Co Keijzer. Co leverde met zijn kennis en visie een bijdrage aan de
ontwikkeling van de transportbranche en het Zaanse ondernemerschap.
Co was een bijzonder mens. Hij laat een grote leegte achter.
Dag Co, papa en opa, we missen je nu al.
Rie Keijzer - Out
Liselotte en Ed
		
Glenn en Shanna
			
Jacelynn en Dean
		
Nike en Malou
			
Landon en Lacey
		
Mitchell en Jessica
			Indy Mae
		
Jeremy en Ashley
Annemarie en Willem
		
Stacy en Jeffrey
		Jessey
Ingeborg en Rob
Monique en Richard
		Quinten
		
Yves en Floor
		Miles
		Bruce
Co is overgebracht naar zijn vertrouwde kantoor, de plek waar hij tot op
het laatst zo graag gewerkt heeft.
Heeft u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch
afscheid nemen van Co, dan bent u welkom tijdens de plechtigheid
op zaterdag 2 juni om 10.30 uur op het ‘Albert Keijzerterrein’,
Albert Keijzerstraat 1 in Zaandam. Na afloop is er gelegenheid om de
familie te condoleren en met elkaar de mooie herinneringen te delen.
Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.
Wij willen graag een eenheid in de bloemstukken. Mocht u meer informatie
wensen, kunt u contact opnemen met Bennis Uitvaart op 075 - 767 60 08
of via e-mail: info@bennisuitvaart.nl
Correspondentieadres en bloemenadres:
Albert Keijzer BV, Albert Keijzerstraat 1, 1508 EZ Zaandam
Wij zouden het fijn vinden als u een herinnering wilt achterlaten op
www.bennisuitvaart.nl onder het kopje ‘condoleanceregister’.

