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In dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA GERHARDA MEULENBROEK 

weduwe van 

BERNARDUS JOHANNES SEIGER 

Ze werd geboren te Losser op 4 december 1916 en 
overleed heel plotseling op dinsdag 16 april 1991 nog 
gesterkt door het H. Oliêsel in het ziekenhuis te 
Oldenzaal. Na een Eucharistieviering in de Plechel
muskerk te Deurningen hebben we haar te ruste gelegd 
op het parochiêle kerkhof aldaar. 

Moeder en vader hebben vroeger veel en hard moeten 
werk~n. Vakantie kenden ze niet. Toen ze het rustiger 
kregen werd 11ader ziek en waren ze onafscheidelijk. 
Moeder heeft altijd voor vader gezorgd, tot zijn dood was 
ze bij hem. 
Alleen moest ze toen verder met haar verdriet. Stilzitten 
kende ze niet, ze was altijd bezig. 
Handwerken en veel belangstelling voor allemaal. 
Oppas nodig ... ... oma stond klaar. 

Maar het liefst speelde ze met haar kleinkinderen en 
niets was haar te dol, ze hield het vol. Oma was er altijd 
om mee te spelen. 
Toen het werken in de tuin minder werd, vond ze een 
nieuwe hobby: plantjes poten in de kas. 
Al zittend werkte ze uren lang, ze had daar veel plezier 
aan. Ze verheugde zich nu al op de bloeitijd. 
Voor rusten nam ze geen tijd tot haar zoon zei "En nu 
even eruit". Na 'n uur weer terug in huis was ze weer 
bezig met allerlei karweitjes. 
Ze kwam te vallen terwijl ze een boodschap door wilde 
geven. En kwam in het ziekenhuis. 
Wat niemand verwachte en zeker zij zelf niet, ze kwam 
niet meer thuis. 
Heel plotseling is ze naar God en haar man gegaan. 
De H. Moeder Maria was haar grote voorbeeld. 

Jl 'Maria 'Moeáer van .91.[tijá 'Du.ren.áe 'Bijstaná, 
6iá voor vaáer en. voor fiaar. 

{juf fi.u.n áe eewige rust. 

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven met het ·· 
overlijden van onze moeder en oma danken wij u 
hartelijk. 

Fam. Seiger 
Kinderen en kleinkinderen. 


