


In dankbare herinnering aan 

JOHANNES MARINUS SEIGER 

· · echt11enoot van 
Johanna Berendma Francisca Swaders. 

Hij is geboren op 16 september 1910 te Losser. 
Na een welbesteed leven is hij, voorzien van 

het H. Sacrament der Zieken, op 14 april 1991 
overleden in het ziekenhuis te Oldenzaal. 

Biddend hebben wij op 18 april afscheid van 
hem genomen in de St. Plechelmusbasiliek te 
Oldenzaal en hem daarna ter ruste gelegd op 

het kerkhof aldaar. 

Aan de 80 iaar die hij in ons midden mocht z_ijn, 
houden wI1 dankbare herinneringen over. Zijn 
leven was n.l. rij"k aan arbeid, opgewektheid, ge
loof en liefdevo Ie zorg. 
Hij was een lieve man, vader en opa. 
Vreugde en verdriet werden in 47 fijne huwe
li!ksjaren altijd samen beleefd en gedeeld. Zijn 
kinderen en kleinkinderen konden altijd rekenen 
op zijn vrolijke en warme belangstelling. Naast de 
zaak waren zij zijn grote trots. 
Hij. heeft altijd hard voor zijn gezin kunnen en 
wi len werken. De eigen zaak, pas op late leeftijd 
begonnen, was de kroon op zijn werk. 
Maar naast het harde werken was er bij hem ook 
plaats voor de vreugde van het leven. 

In de omgan11 met mensen was hij eerlijk en recht 
door zee. HiJ nam geen blad voor de mond en 
men wist dan ook wat men aan hem had. 
Hij was van veel op de hoogtekhij had een duide
lijk eigen mening. Gesprek en of discussies 
daarover ging hij nooit uit de weg. 
Ziekte en tegenslag is hem niet bespaard geble
ven. Met name het overlijden van zijn zoon1 Theo, 
heeft hem erg aangegrepen. Maar ie hoorae hem 
daar niet gauw over. Hij zou nooit klagen. Hij 
verwerkte veel voor zichzelf, in stilte. Door zijn 
opgewektheid, enorme vechtlust en diepe geloof 
w1sl hij ziekte en tegenslag altijd weer het hoofd 
te bieden. 
Hij was dan ook een tevreden man en in dezelfde 
vrede heeft hij tenslotte afscheid genomen. Het 
was goed zo. 
Lieve man, vader en opa, uw manier van leven zal 
ons altijd bijblijven. 

Rust in vrede. 

Samen plezier, samen op _reis .. 
samen een eenheid, samen eIgenwI1s 

samen kwaad en samen goed 
samen verdriet en samen weer moed. 

nu verder leven zonder hem, dat doet pijn 
te weten nooit meer samen te zijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij 
U hartelijk dank. 

J.B.F. Seiger - Swaders 
kinderen en kleinkinderen. 


