


Een dierbare herinnering aan 

Frits Sessink 

weduwnaar van Jo Schollen 

Hij werd geboren op 21 mei 1917 te Oldenzaal. Gesterkt 
door de H. Sacramenten der Zieken overleed h11 op 
17 oktober 1996 in het Medisch Spectrum Twente te 
Enschede. Wij hebben afscheid van hem genomen ti1dens 
een viering in de Allerh. Drieëenheidskerk op 21 oktober 
1996 en hem daarna begeleid naar het crematorium te 
Usselo. 

Wij zijn bedroefd dat we toch nog vrij onverwacht afscheid 
van hem hebben moeten nemen. Na een zware operatie 
herstelde de anders zo taaie Frits maar moeizaam. De laat
ste dagen voor zijn overlijden verslechterde zijn gezond
heidstoestand. Hij moest opnieuw opgenomen worden 1n 
het MST en is daar woensdagnacht vredig ingeslapen. 

De laatste jaren van zijn leven werden getekend door een 
grote zorgzaamheid voor zijn vrouw, die hij tijdens haar 
ziekbed voortdurend bijstond. Na haar overlijden, twee 
jaar geleden, pakte hij vol nieuwe levensmoed de draad 
weer op. Ondernemend als hij was maakte hij weer plan
nen om allerlei leuke dingen te gaan doen. Zijn steeds 
verder ingeperkte mobiliteit zorgde ervoor dat veel plan
nen niet uitvoerbaar bleken. 

Maar ook aan huis gebonden toonde hij zijn wilskracht. 
Ook al ging het lopen steeds moeizamer, toch probeerde 
hij elke dag weer een stukje verder te komen. 

Ook op de Molenkamp ervoeren bewoners en personeel 
weer de oude Fnts die altijd in was voor een grap. Me
neer hoefde niet voor hem, het was altijd gewoon Frits. 
Dat was voor allen die hem kenden een teken dat hij zich 
er thuis voelde. Ook op het ziekenhuis moesten ze, van 
verpleegkundige tot specialist, ervaren dat je op je tellen 
moest passen en zeker niet alles wat hij zei letterlijk moest 
nemen. 

Ook zijn oude liefde Quick 20 mocht zich blijvend in zijn 
belangstelling verheugen. Lange 1aren heeft hij als speler 
zijn beste krachten gegeven aan de club. Verschillende 
ernstige blessures konden hem er met van weerhouden 
toch weer opnieuw te beginnen. Ook na zijn aclleve pe
riode was hij, weer of geen weer, op zondag op het 
Quickveld te vinden. Zijn eigen plekje bij het raam, met 
uitzicht op het hoofdveld, zal voortaan leeg blijven ..... 

Wij zeggen u dank voor uw medeleven na het overlijden 
en bij hel afscheid nemen van onze vader, schoonvader 
en opa. 

Ingrid en Herman Nijhu1s 
Maarten, Luuk 


