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s•nds 1962 weduwe van 

Johannes Gerhordus Sernardus Seygtr 

Zij werd geboren Ie Oldenzaal op 18 juli 1898 en is 
daar overleden op 23 mei 1980, tijdig geslerkl door 
het sacrament dér zieken. Dinsdag 27 mei t-lebben wij 
afscheid van haar genomen tijdens de gezongen Uit· 
vaartdienst in de Sint AntoniusluHk en haar te ruste 

gelegd op de r.k. begra•fplaafs van Oldenaa!. 

Op de leeflijd der ze er sierken heeft God haar lol 
Zich geroepen. Wij geloven dal hel zo goed is, om
dat moeder en oma haar aardse leven heeft mogen 
voltooien om over Ie gaan tot het niéuwe leven bij 
God. 
In vroeger dagen was zij een sterke vrouw, d•e z•ch 
vol toew•jding inzetfe voor haar gezin. Zij wos vrien
deliJk en gastvrij, meele~end en attent voor haar kin
deren en later haar kle•nk1nderen. Zij wist het leven 
n a1r waarde te schatten, de betrekkelijkheid ervan in 
Ie z1en en deze gave op ons over te brengen. 
Toen ziJ ziek werd en haor leefwereld zich geleidelijk 
ging beperken tot de ruimte van haar kamer, verloor 
zij hoar optimistische levensinstelling niet. Klagen was 
haar vreemd; in plaats daarvan was zij altijd zo dank .. 
baar. Met bewondering denken wij daar nu aan terug 
Jarenlang aan bed gebonden, werd haar ziekz1jn ver
licht door de uitstekende verzorging, die zij van Joke 
en Frans mocht ontvangen, waarbij ook. haar andere 
kinderen niel achterbleven. Als paslor heb ik dal 
mogen ervaren wDnneer ik h~tar geregeld de H. Com .. 
munie kwam brengen , Het deed je goed om bij hoor 
te zijn, hoe ze dan vol lroh wees naar de familie
stamboom met al die foto's van haar kinderen en 
kleinkinderen. Er ging dan heel waf in haar om. 
Oma was echl li ef. Ondanks haar z•ekle slraolde de 
goedheid uit haar ogen. Waar z•J zo graag temidden 

van haar familie verbleef, zijn wij God dankbaar dal 
w•j haar altijd thu1s hebben mogen verzorgen, om zo 
haar goedheid te kunnen beantwoorden. 
Vrij onverwacht is nog hef einde gekomen. We ston
den om hl!ar heen toen ztj vo l overgave hel sacrament 
der zieken ontving en allemaa l hebben we ahcheid 
van hll~r mogen nemen. Haar verlrouwde aanwezigheid 
onder ons zullen we erg missen, maar de vele mooie 
herinneringen die WIJ aan haar bewaren geven ons 
hoop en moed voor de toekomst. 
Moge God voorlaan voor moeder en oma zorge n en 
haar opnemen in ZiJn eeuwige glorie. 

Voor Ow belangstelling en medeleven, ondervonden 
t~dens de ziekte en bij het overlijden van onze lieve 

moeder en oma, 

Geerlruida Frederika Seyger-ler loak, 

zeggen wij U aften harlelijk dank. 

De Familie, 
p.a. Inslagsiraal 21, 
Oldenzaal. 


