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Een blijvende herinnering aan 

Anna Maria Selen-Sombekke 

die op 7 oktober 1918 te Losser werd geboren. 
Zij was 42 jaar gehuwd met 

MICHAEL SELEN 

die eerder dit jaar overleed. Op 30 oktober 1995 
overleed zij, na een liefdevolle verzorging in het 
verzorgingshuis St. Maartensstede te Losser. Op 
3 november hebben we haar, na een Uitvaart
viering in de St. Martinuskerk te Losser, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Nog maar een half jaar nadat we vader moesten 
missen. moeten we nu plotseling afscheid ne
men van moeder. 
Ze groeide op in Losser als jongste in het ge
zin. En omdat ze heel lang thuis was, had ze 
een heel hechte band met haar moeder. Graag 
praatte ze daar over. 
Haar hele leven stond in het teken van dienst
baarheid . Voor haar huwelijk werkte ze in ver
schi llende gezinnen en in de textielfabriek. Toen 

ze trouwde zorgde ze met veel liefde voor haar 
eigen gezin. Altijd stond ze klaar voor haar man 
en haar kinderen. Ze leefde sober en zuinig. 
Ze heeft het in haar leven zeker niet altijd ge
makkelijk gehad. 
Toch genoot ze ook van vakanties en uitstapjes, 
samen met vader. Zo hield ze ook van fietstoch
ten door ons mooie Twente. 
Met liefde volgde ze het leven van haar kinde
ren. Hoogtepunten waren dan ook hun huwelijk 
en ze genoot van de kleinkinderen die ze zag 
opgroeien. 
Later toen haar gezondheid en die van haar man 
minder werd kwam weer haar zorg en dienst
baarheid naar boven. 
Na het overlijden van haar man. kon ze de draad 
van het leven niet meer oppakken. De pl icht was 
van haar afgevallen, maar ook de stimulans om 
door te zetten. 
Dankbaar voor al haar liefde en zorg, bevelen 
we haar nu aan bij God, de Heer van alle leven. 
Dat zij nu leven mag in Zijn Liefde en Zijn Vrede. 
Moeder, oma bedankt voor alles. 
Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, betoond 
na het overlijden van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 




