
Dankbaar, dat hij nu ook ZIJN 
Goede Vrijdag ten einde toe heeft 
volbracht, vertrouwen wij mét hem, 
dat hij nu de enig belangrijke onder
scheiding zal ontvangen die alleen 
GOD geven kan: de eeuwige Paas
vreugde bij de verrezen Christus. 

Met dank voor uw vriendschap en 
meeleven; ter gedachteis aan hem. 

Kinderen en kleinkinderen. 
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Wil in dankbaarheid gedenken 

JOKE SECKERS 

Drager van de eremedaille verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau. 

Geboren te Oss op 19 januari 1919. 
Sinds 27 oktober 1987 weduwnaar van 

MARIE BREMER. 
Na een leven in dienst van zijn gezin 
en medemensen en gesterkt door het 
H.Sakrament óer zieken, overleden 

te Enschede op 4 april 1988. 

t 
Nog geen half jaar na moeder, toen 

de Kerk het Feest vierde van Christus' 
Verrijzenis, heeft God hem opgeroe
pen voor de eeuwigheid. 
Hij was een zeer zorgzame en harte

lijk meelevende vader en opa, die z1ch 
met hart en z1el heeft ingezet voor 
zijn gezm. 

Om zijn ru1m 40 jaar trouwe dienst
verband werd hij konmklijk onder
scheiden. 

Maar belangrijker voor hem was, om 
naast de zorg voor zijn gezin steeds 
dienstbaar te zijn voor medemensen. 
die het moeilijk hadden. 

Druk van nature, onder nam hij steeds 
nieuwe initiatieven. 

Voor hemzelf was dat een bron van 
vreugde, maar tegelijk had hij steeds 
als doel voor ogen: het welzijn van de 
zijnen en om wat licht en blijdschap 
te brengen in het leven van anderen. 

Dat was voor hem, die nooit "nee" 
kon zeggen en anes , missen kon, de 
gróótste vreugde, 

Samen met moeder en allen, die hem 
nabij waren, was hij tevreden met wat 
er aan kleine vreugden overbleef en 
waarvan hij intens genieten kon. 

Zo heeft hij door zijn manier van 
leven uiting gegeven van zijn diep
gelovige levensinstelling, 

Met vele veranderingen, ook in de 
Kerk, heeft hij het wel eens moellijk 
gehad, maar ongeschokt bleef zijn 
rotsvast vertrouwen in Maria. 

In zijn laatste levensfase is hij door 
een dal gegaan van diep geestelijke 
duisternis. 

z.o.z. 


