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In ons gebed en in onze herinnering gedenken wij 

dankbaar 

HENDRIKUS JOZEF SEN GER 

sinds 7 februari 1995 weduwnaar van 
Johanna Geertruida Maria groote Beverborg. 

Hij werd geboren op 17 maart 1915 te Volthe en is vrij 
plotseling overleden op 1 april 2003 te Weerselo. 
Op zaterdag 5 april hebben we tijdens de uitvaartviering 
in de H. Plechelmuskerk te Deurningen afscheid van 
hem genomen. Zijn lichaam hebben we daarna te ruste 
gelegd bij ma op het parochiekerkhof. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstell ing en deelne
ming bij het over1ijden van onze pa, opa en overgrootva
der. 

Kinderen 
Kleinkinderen en achterkleinkind 

Op 4 mei 1944 zijn pa en ma getrouwd. Dit huwelijk heeft 
meer dan 50 jaren mogen duren. Ze hebben vele geluk
kige jaren gekend, eerst in boven-Deurningen en vanaf 
1989 aan de Molemansstraat. Er is echter ook verdriet 
geweest. Hun eerste kindje, geboren in september 1945, 
heeft niet mogen leven. 
Intens verdriet was er bij pa toen een half jaar na ma ooze 
Siny over1eed. We hebben diep respect voor de manier 
waarop hij hiermee omging, ondanks zijn slechter wor
dende gezondheid en mobiliteit. 

Op 17 mei 1999 verhuisde pa op eigen initiatief naar 
huize St. Jozef in Weerselo, waar hij met veel plezier 
woonde. Vaak hoorden we hem zeggen: •Hier heb ik 
nog geen minuut spijt van gehad.' 

We zullen er aan moeten wennen dat onze pa en opa er 
niet meer is. leder op onze eigen manier. 
. Geen zorg meer kunnen of moeten geven. 
. Bij hem geen Gregoriaanse gezangen meer horen . 
. Als kleinkinderen onze trotse opa moeten missen . 
. Pa geen mondharmonica meer horen spelen voor zijn 
achterkleindochter . 

. Geen ritjes meer met hem door zijn geliefde Twente. 

Het is goed geweest. 

Pa is nu bij God en is daar verenigd met ma, met hun 
twee oudste dochters en met allen die ons in geloof zijn 
voorgegaan. 

Moge hij rusten in vrede. 


