
t 
Bij U, mijn hoogste goed, 

mijn God, bij U ben ik geborgen. 

( Ps. 73 ) . 

JOHANNA LENA SEIGER 

echtgenote van 

GER HAR DUS WILHELMUS SESSINK 

weduwe van 

HENDRIKUS LAMBERTUS 
OLDE JUNINCK 

werd geboren in Deurningen, gemeente 
Weerselo, op 11 oktober 1910. Zij stierf op 
20 december 1980 te Oldenzaal. Bij haar 
Uitvaart op 23 december d .a.v. hebben wij 
God dank gebracht voor haar leven temid
den van ons en haar aanbevolen in Gods 
liefdevolle barmhartigheid . Daarna hebben 
wij haar lichaam begraven op het kerkhof 
van Oldenzaal. 

1 n grote liefde en dankbaarheid zullen wij 
terugdenken aan onze lieve vrouw en moe
der. Haar gezin was haar alles. Haar levens
weg heeft zij trouw en diep gelovig afgelegd . 
Zorgen en verdriet hebben haar niet ontbro
ken. In verwachting van haar vierde kind. 
stierf haar man in het begin van de oorlogs
dagen van 1940. 
In deze moeilijke tijd vond zij kracht in haar 
geloof en zij vertrouwde dat God haar de 
kracht zou geven zich door deze moeilijke 
jaren heen te werken . 

Ze trouwde opnieuw en God gaf haar nog 
twee kinderen. Met hart en ziel zette zij zich 
in voor haar man en kinderen. Stil zitten 
kon ze niet. Altijd was ze bezig. Zó kon zij 
zich gelukkig voelen met haar gezin. De ja
ren gingen voorbij - de kinderen trouwden. 
Vader en moeder bleven wonen in het 
ouderlijk huis aan de Ootmarsumsestraat. 
Zij werden ouder en met de leeftijd namen 
ook de krachten at. Toch leefden zij tevre
den en blij, omdat ze bij elkaar konden blij
ven . Nu heeft moeder haar taak hier op aar
de volbracht, vol zorg voor haar gezin, in 
dienstbaarheid aan God en de mensen, in 
vriendschap met de velen, die ze kende. 

Wij bidden God , dat Hij zijn trouwe die
nares opneemt in de vreugde van zijn Huis. 

Dierbare man en kinderen. 
1 k blijf jullie allen dankbaar voor je liefde 
en hartelijke zorg, die ik altijd mocht ont
vangen. Met elkaar hebben we het fijn gehad 
en hadden we een echt thuis met elkaar. 
Bidt en werkt en blijft goed voor elkander. 

Wilt mij niet vergeten in je gebed en herin
nering. 

Heer. geef haar de eeuwige rust . 

Voor de vele blijken van belangstelling on
dervonden tijdens de uitvaart en bij de be
grafenis van mijn dierbare vrouw en onze 
zorgzame moeder , betuigen wij u onze op
rechte dank . 

G.W. Sessink 
kinderen en 
kleinkinderen. 


