


Dankbaar gedenken we 

IDA SECKERS 

Ze werd geboren te Enschede op 19 juli 
1949. Ze overleed, geheel onverwacht, in 

Den Haag, op 6 februari 1984. 
We deden haar uitgeleide in de 

uitvaartdienst in de St. Jozefkerk te 
Enschede op 10 februari d.a.v. Daarop 

volgde de crematieplechtigheid te Usselo. 

Waarom worden sommige families of men
sen zo geslagen en anderen daarvoor ge
spaard? Met deze vraag moet lda gewor
steld hebben, want ze was juist bezig te le
zen in het bijbelboek Job toen ze zelf uit 
het leven werd weggerukt. 
Precies een maand na haar vader. 
Ze hield van mensen. Met wie ze ook in 
kontakt kwam: direkt werd ze zorgzaam. 
Het stelde haar dan ook echt teleur wan
neer ze niet op mensen kon bouwen. 
Wonend in het 'lliesten van het land is ze al
tijd Twentse gebleven. Telefonisch bleef ze 
in nauw kontakt met haar familie en beken
den hier. En meer dan eens liet ze zich ont
vallen: ik wou dat ik de Twentseuitzichten 
rnaar mee kon nemen. 
Want ze hield van de natuur, ja van aJies 

wat mooi was. Voortdurend was ze op ont
dekkingstocht, ook in veel andere landen. 
Het mooie en volkseigene boeide haar zó 
dat ze tijdens haar reizen haast ~een andere 
eisen meer stelde. Wel begrijpelijk want ook 
zelf was ze vol fantasie en creativiteit. 
Bij haar overlijden lag 'De kleine Johannes' 
van Frederik van Eden open: "En Johannes 
zag en hoorde veel raadselachtigs. Hij vroeg 
waarom de wereld was zoals ze was, en 
waarom dieren en planten dood moesten 
gaan, en of er wonderen konden gebeuren .. 
Johannes viel in slaap zonder dat het won
der gekomen was. Maar eenmaal zou het 
gebeuren, dat wist hij." 
Sinds Jezus weten we: Wie geloofd in Mij 
zal leven, ook al is hij gestorven. 
Tot zo'n wonder is alleen God in staat. 

Dit is zijn antwoord op lda's vragen en zoe
ken: 
Treed binnen in de vreugde van de Heer. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor al uw blijken van medeleven en deel
neming danken wij U hartelijk. 

Mevr. J.Th. Beekers- Stockmann 
en kinderen. 


