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echtgenoot van 

Johanna Geziena Senger 
sinds 29 april 1937. 

Te Losser werd hij geboren op 20 juni 
1906. Ge~terkt door hot Sacrament van 
de Zi3kenzalving overleed hij In het zie
kenhuis te Oldenzaal op 25 november 
1986. Velen waren present in de Uitvaart
mis in z;jn parochiekerk, toegewijd aan 
Maria, om hem daarna te begeleiden naar 
zijn rustplaats op het r.k. kerkhof te Ol
denzaal op 28 november 1986. 

Heel zijn leven was hij een hardwerkend 
man, die wist van aanpakken; al op jeug
dige leeftijd moest hij de zorg voor de 
boerderij overnemen. Hij behield deze be
langstelling voor het wel en wee van de 
boerderij, als een man van de natuur open 
voor alle vormen van leven, voor bloemen 
en bomen. Dit alles stond in dienst van zijn 
grote zorg voor zijn vrouw, met wie hij 
bijna 50 jaar alles heeft gedeeld, en voor 
zijn 7 kinderen. Hij stelde zich van veel 
dingen graag op de hoogte, want hij hield 
van het gesprek met zijn huisgenoten en 
met anderen over diverse onderwerpen, 
dikwijls gevat en geestig. 

De laatste jaren gingen zijn lichamelijke 
krachten erg achteruit en leed hij door 
het verminderen van zijn gehoor. Ondanks 
dat was hij een tevreden man, die enorm 
blij was, als ZIJn kinderen en kleinkinderen 
kwamen; hij had veel belangstelling voor 
hun doen en laten, maar ook veel anderen 
mochten daarin delen. 
Hij was een gelovig mens, die elke dag 
trouw zijn gebed verzorgde en deelnam 
aan de Eucharistie in zijn parochiekerk, 
totdat hij echt niet meer kon en thuis de 
H. Communie ontving. Hij voelde zijn 
einde komen, zoals alles in de natuur 
vergankelijk is; vol dankbaarheid nam hij 
afscheid "ik heb een mooi leven gehad" 
om over te gaan naar het nieuwe leven In 
onvergankelijkheid. 
Mama, bedankt voor de mooie jaren en 
voor alle zorg, die we samen hebben ge
deeld. Kinderen en kleinkinderen: ook aan 
jullie veel dank. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn l ieve man. onze 
goede vader en opa, willen wij U oprecht 
dank zeggen. 

J. Hampsink - Senger 
Kinderen en kleinkinderen 

November 1986 


