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In dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes Senger 
echtgenoot van 

Gezina Josephina Oude Lansink 

Hij w erd geboren op 3 juli 1910 te Volthe en 
overleed toch nog onverwachts op 24 december 
1995 te Hengelo. Nade uitvaartdienst op 28 decem
ber 1995 in de parochiekerk van de H. Plechelmus 
te Deurningen hebben we hem te ruste gelegd op 
het kerkhof aldaar. 

Hij groeide samen met zijn broers en zussen op in 
Volthe. Vij fenvijfti g jaren van zijn leven was hij 
getrouwd met Sientje O ude Lansink. Samen kregen 
ze negen kinderen . 
Met veel plez ier woonde hij jaren op "Het 
Oosterve ld". Hier genoot hij vo lop van de natuu r en 
bracht di t over op zijn kinderen en kleinkinderen. 
Hij was een echt buitenmen s; maakte lange wande
lingen en zat vaak uren aan het water te vissen . 
Het aanleggen en onderhouden van tuinen was 
naast zijn werk een grote hobby van hem. 
In 1979 verhuisden ze samen naar het dorp van 
Deurningen en kwamen te wo nen in een 
bejaardenwoning met een mooie tuin. Zo kon hij 
zijn hobby bli jven uitoefenen. Alhoewel hij niet met 
pl ez ier verhui sde, heeft hij toch genoten van de 
gezelligheid en aanspraak van de andere bewoners 

aan het plein. 
Zolang hij dit kon ging hij regelmatig naar de kerk 
en beleefde het geloof op zijn eigen manier. 
De laatste jaren ging het langzaam steeds slechter 
met hem. Zijn geheugen liet hem steeds vaker in de 
steek en ook lichamelijk ging hij achteruit. 
Dit maakte hem verdrietig, want hij was veel liever 
zelf behulpzaam, dan dat hij afhankelijk moest zijn. 
Hij was bang voor de dood, die zijn wereld steeds 
kleiner maakte. Toch lijkt het of hij de laatste dagen 
zelf voor zijn dood gekozen heeft. Hij w ilde niet 
meer en gaf dit ook duidelijk aan. Aan een mooi 
leven moest een einde komen. 
Zijn vrouw, kinderen, klein-en achterkleinkinderen 
waren erg belangrijk voor hem en stonden altijd op 
de eerste plaats. 
Als hij ons nog één ding zou kunnen zeggen zou het 
zeker zijn: 

"Bedankt voor jullie goede zorgen. 
Pas goed op Sientje en op elkaar." 

Bernard, pa, opa, overgrootvader, bedankt dat je 
mijn man, onze vader, opa en overgootvader wilde 
zijn. Je was een goed mens. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
ondervonden na het overlijden van Bernard Senger 
willen wij u hartelijk danken. 

Sientje Senger-Oude Lansink 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


