


Met droefheid, maar ook met innige dank
baarheid nemen we afscheid van 

JOHANNES CORNELIS ZEGGELINK 

echtgenoot van 
Paulina Francina Maria Boersma 

Hij werd te Oldenzaal geboren, 16 sept. 
1913. Hij overleed te Oldenzaal op 1 juni 
1975 na voorzien te zijn van het Sacrament 
der Zieken. Op 5 juni d.o.v. hebben wij 
afscheid van hem genomen in een Eucha
ristieviering, waarna we hem hebben be
geleid naar het crematorium te Usselo. 
Nog vrij plotseling, maar niet onvoorbereid 
ging hij van ons heen. Hij wist dat deze 
vijfde hartaanval fataal voor hem was, en 
hij zag er niet tegen op zijn leven terug 
te geven aan zijn Schepper. 
Pa is er niet meer. Verslagen staan wij 
stil bij dit afscheid. Wij wisten dat het 
kon gebeuren. Hij was een grandioze pa. 
Bij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
was hij erg gezien, iedereen mocht hem 
graag. Hij was de rust zelf in zijn gezin 
en was goed voor iedereen. Zes jaar lang 
was hij invalide en mocht niet werken; 
toch hielp hij nog zijn zoon in de slijterij. 
Hij had een grote vriendenkring, was een 
man van het verenigingsleven, en zat ook 
in de raad van elf. Zijn hobby was o.a. 
autorijden . Hij vroeg dan ook om een 
nieuwe auto een week voor zijn dood. 

Zijn groot en sterk geloof was zijn kracht 
in zijn leven en gaf hem een geruststel
ling toen de Heer zijn leven terugnam. Wel 
had hij moeite met de laatste ontwikke
lingen en vernieuwingen binnen de Kerk. 
Nu is hij binnengegaan in de eeuwige 
vreugde van de Heer. 
Lieve vrouw, veel dank voor alle liefde en 
zorg die je mij zoveel jaren in echte 
trouw hebt gegeven. 
Beste kinderen en kleinkinderen, wees 
goed voor elkaar en blijf moeder steunen 
nu zij alleen achterblijft. Bidt allen dat wij 
elkaar terugzien bij God. 

Voor uw medeleven en bewijzen van deel
neming bij het overlijden van mijn man, 
pa en opa, zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

Mevr. Zeggelink 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, juni 1975. 


