
Een dankbare herinnering aan 

JOHAN ZEELEN 
echtgenoot van 
VERA BAKKER. 

Hij werd geboren op 1 oktober 1919 
te Enschede en overleed in zijn 

woning aldaar na een langdurig lijden, 
gesterkt door de Sacramenten der 

zieken op 1 februari 1991 . 
De H.Eucharistie bij zijn uitvaart werd 
gevierd in de Goede Herderkerk te 
Enschede op 6 februari , waarna de 

crematie volgde te Usselo. 

t 
Het leven van JOHAN ZEELEN is 

. welbesteed en zinvol geweest. 
Z'n gelukkig huwelijk met Vera Bakker 
en zijn grote zorgzaamheid voor haar 
en voor zijn dochter en ook voor zijn 
schoonzus Clasien, zijn onuitputtelijke 
liefde voor zijn kleinkinderen waren 
de grote drijfveren voor heel zijn 
bestaan. 

Hij was 'n vakbekwaam boekhouder 
en een kwart eeuw lang bij de firma 
Huitink. - Hij vulde zijn vrije tijd als 
gymnastiekleraar en sportverslag
gever en na zijn pensionering maakte 
hij zich onschatbaar verdienstel ijk 

voor de Katholieke Bond v. Ouderen, 
als secretaris en ini tiatiefnemer van 
veel aktivitei ten. Aan hem werd te
recht de zilveren speld van de K.B.O. 
ver leend. ~ Hij was steeds druk bezet 
maar vol beminnelijkheid. 

Zijn geloof als christen vormde de 
grondslag voor zijn functioneren op zo 
veel terreinen. Hij vond kracht in zijn 
trouwe kerkgang. 

Onpeilbaar leed heeft zijn laatste 
levensjaren vervu ld. - Zijn eigen ge
zondheid kreeg een fatale breuk : 
door de ziekte van zijn vrouw werden 
beiden diep in hun hart getroffen . 
Zijn lijden werd ondragelijk en hij 
worstelde met de zin van zijn leven 
en de zekerheid van de dood, die hem 
te wachten stond. 
Zijn levenseinde kwam als een verlos
sing. In Gods Liefde voelde hij zich 
geborgen, omdat hij zelf vol liefde 
jegens anderen geleefd had. 
Moge hij nu rusten in vrede: in Gods 
Vaderhuis. 

Voor Uw meelevende belangstelling 
na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en grootvader, zeggen wij 
U onze hartelijke dank. 

Mevr. Vera Bakker, 
Kinderen en kleinkinderen 




