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Met grote dankbaarheid houden wij in onze 

herinnering 

JAN ZEGGER 
de zeer toegewijde echtgenoot van 

JOKE KRAAN 

en de onvergetelijke vader van 

BERT en RICHARD 

Hij werd geboren te Hertme op 28 augustus 
1924. Zeer plotseling werd hij uit ons midden 
weggerukt op 17 juli 1976. Op 22 jull d.o.v. 
hebben we In de O. L. Vrouwekerk te Hengelo 
God gedankt voor zijn inspirerend voorbeeld, 

en afscheid van hem genomen in het 
crematorium te Usselo. 

Komend uit een door en door christelijk gezin 
was hij een diep gelovig man, die z'n christe
lijke geloofsidealen trachtte waar te maken els 
vader In zijn gezin, als sociaal ambtenaar in 
de maatschappij, als toegewijd lid van de 
parochiegemeenschap. 
Hij was erg gelukkig en trots op zijn vrouw, 
zeer zorgzaam voor zijn jongens, die hij de 
ruimte gaf zichzelf te zijn, en hij drong sterk 
bij hen aan op studie om in de maatschappij 
voor anderen wat te betekenen. Zoals hij zelf 
ook zijn gaven geheel In dienst trachtte te 
stellen van mensen met problemen en moeilijk
heden. Als sociaal ambtenaar was hij een steun 
en vraagbaak voor velen, trachtte de mensen 
te helpen In de geest van de sociale wet
geving, en hij maakte met grote nauwgezetheid 
en zeer gewetensvol zijn rapporten. Uiterlijk 
deed hij dit met grote rust en zelfbeheersing, 

maar Innerlijk was hij ten prooi aan vele span
ningen, die diep aan hem knaagden, en hem 
dikwijls zwaarmoedig en angstig maakten. Met 
een zekere humor en zelfspot trachtte hij dit 
te cemoefleren. Ook zijn diepe kerkelijke ge
loven en vooral de Gregoriaanse muziek gaven 
hem innerlijk wat rust en vreugde. Toch droeg 
hij de laatste Jaren steeds meer een heimelijke 
angst voor de dood in zich. 
Geheel onverwacht werd hij van ons wegge
nomen, op de laatste dag van een fijne vakan· 
tie in het Sauerland, enkele weken na het 
overlijden ven zijn vader, dat hem zo diep had 
aangegrepen. 
Door alle smart en droefheid heen willen wij 
geloven dat hij nu deelt in het leven van Je· 
zus' verrijzenis, maar hij laat bij ons een heel 
erg lege plaats achter. 
Goede God, geef Jen Uw licht en vrede samen 
met zijn vader bij ons aller Vader in de hemel, 
en geef ons kracht en rnoed voor ons verdere 
leven. 

Wij danken u voor uw b lijken van belangstelling 
en medeleven tijdens deze moeilijke degen. 

Joke Zegger-Kraan 
Bert en Richard 




