
In de vrede van Christus rust 

Petrus Johannes Maria Sengers 
weduwnaar van 
Maria Augusta Theodora Bull 
Geboren te Beneden-Leeuwen op 
2 november 1904 en overleden in het 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
te Nijmegen op 12 augustus 1985, na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der zieken. 
Op 15 augustus hebben we hem bijgezet 
in het familiegraf op de 
R.K. Begraafplaats te Wamel. 

t 
Toch nog plotseling en geheel onverwacht Is 
papa van ons heengegaan. Al is de mens nog 
zo sterk, eenmaal zal hij moeten buigen voor 
de dood. 
Nu hij ons echt ontvallen Is, realiseren wij 
ons hoé 9root dit verlies is en hoé moeilijk 
het zal zi1n daar overheen te groeien. 
Papa is gestorven, maar de herinnering aan 
hem zal nog lang blijven leven, juist vanwege 
zijn uitzonderlijke persoonlijkheid. 
HIJ heeft geen gemakkelijk leven gehad; 
verloor al op zeer jeugdige leeftijd zi\·n moe
der, werd al jong getroffen door een s epende 
ziekte en ontviel hem zijn vrouw en toeverlaat 
veel te vroeg. 
Maar hl] had een sterk karakter en steeds 
kwam hij er weer bovenop, tot het moment 
waarop hij zich overgaf aan den Heer. 
We hebben papa begraven op de feestdag 
van Maria ten Hemelopneming: Maria, wier 
wonderdadige medaille hij als een kostbaar 
kleinood altijd bij zich droeg en die hij veel 
vereerd heeft door het bidden van de 
rozenkrans. 

Groot en royaal was zijn liefde voor de Missie. 
Hij was tot het allerlaatste moment aktief en 
had een intense belangstelling in het bedrijf. 
Zijn grootste steun en zorg was Wim, die 
altijd - dag en nacht - voor hem klaarstond 
en In alles met hem meeleefde. 
Hij leefde zo graag in zijn eigen bekende en 
vertrouwde omgevin9 en was dan ook erg 
dankbaar voor al die helpende handen die 
hem dit mogel ijk maakten. 
Wij zijn dankbaar dat wij hem zo lang bij ons 
mochten hebben en bedroefd om zijn heen
gaan. WIJ zullen "ons pap" heel erg missen. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen, veel had 
ik nog te zeg9en en zo graag had ik nog 
wat langer bij JUiiie gebleven. Maar God riep 
mij en Ik moet gehoorzamen. Ik vertrouw erop 
dat jullie elkaar blijft steunen, zorgt voor 
Wim ! Bl ijft eensgezind. 
Alles heb ik jul lie gegeven, mijn kracht, mijn 
leven, mijn liefde. Leert van mij, dat aan Gods 
hulp alles is gelegen. 

Voor Uw hartelijke blijken van medeleven, be
toond na het overlijden van onze zorgzame 
vader en opa, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

KINDEREN $ENGERS 


