
.. Elke dag opnieuw geboren. is een 
geschenk naar de eeuwigheid." 

Wij denken in dank terug aan 

JOHAN JOZEF SEINE 
echtgenoot van 

WILHELMINA MARIA CATHARINA 
VAN SARK 

Hij werd geboren in Lonneker 23 mei 
1931 en is op 3 januari 1984, geheel 

onverwacht overleden. 
Vrijdag 6 januari is hij na de uitvaart
mis in de St. Josephkerk te Enschede 

gecremeerd in Usselo. 

Pa. het is erg moeilijk afscheid van je 
te nemen. Het was allemaal zo onver
wacht. - Je betekende veel voor ons. 
voor de familie. voor de buurt en voor 
hen die je ontmoet hebben. 
Je was een goede man en vader en je 
stond voor iedereen klaar. 
Zó hebben we je meegemaakt en erva
ren. Rustig en opgewekt ging je door 
het leven. terwijl je je handen goed 
wist te gebruiken. - Als er iets kapot 
was. was het vaak. "ga maar naar 
Johan Seine''. en het kwam in orde. 

Daarbij maakte hij geen onderscheid . 
voor wie hij iets deed. 
Wat je beloofde kwam je na. 
We hadden een fijn gezin en 'n goede 
familieband. Bijna 25 jaar hebben we 
lief en leed gedeeld. In huis maakte 
je veel zelf: stil zitten kon je niat. 
Helaas moest je aan den lijve onder
vinden, hoe begrensd het leven 1s. 
Je hart was niet in orde en half de
cember moest je naar het ziekenhuis. 
Heel sterk leefde je met de onzeker
heid: "zal ik wel weer aan het werk 
komen.'? Want arbeid betekende veel 
voor je. 
In je leven zong je graag en was je 'n 
trouw lid van het mannenkoor 
"De Bruggerzangers." - Ontspanning 
zocht je ook in de natuur. 
Voor jou was het niet belangrijk hoe 
iemand er uit zag. maar wat in de 
mens leefde. 
Pa. veel hebben we aan je te danken. 
Je leven blijft in ons hart gegrift: en 
moge God, die je tot leven geroepen 
heeft, je nu Zijn werkelijke Gelaat 
laten zien. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

De familie 


