
Bedroefd maar dankbaar blijven 
we gedenken 

SIEGER OOSTEN 
echtgenoot van 

ELISABETH JANSJE BEVERS 
Geboren 7 januari 1915 te Enschede 
Op 22 maart 1984, enkele weken vóór 
zijn gouden huwelijksfeest plotseling 
overleden. Vanuit de Mariakerk volgde 
de crematie te Usselo op 27 maart. 

"De mens wikt, God beschikt." 
We zeggen het deze dagen zo dikwijls. 
Maar we hebben er moeite mee. want 
we begrijpen niet waarom God het zó 
beschikt heeft 
Vader leefde zo gelukkig, samen met 
moeder. En wij leefden allemaal toe 
naar hun gouden huwelijksfeest op 
7 april. Vader vond dat het een feest 
moest worden voor het hele gezin. 
Hij had alles geregeld. Want dat was 
zijn grootste zorg in zijn leven: 't geluk 
van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn 
kleinkinderen. 
Hij hield van het leven· vooral ook van 
het leven in de natuur. Nooit raakte hij 
uitgekeken op al dat wonderlijke. dat 
hij in planten en bloemen en vooral 
ook in vogels ontdekte. Hij had er be
wondering voor. en grote zog. 

Voor zijn gezin en zijn werk. voor ver
enigingen en voor ztjn hobbies zette 
hij zich met zijn vurig karakter hele
maal in. Onrecht kon hij niet verdra
gen zelf ging hij recht-door-zee. 
Veel zorgen heeft hiJ samen met moe
der gedragen. - Zo vurig hadden wij 
gehoopt dat zij ook nog jaren veel 
vreugde zouden mogen delen. 
God beschikte anders: plotseling is hij 
gestorven t ijdens 't werk in zijn tuin. 
Zoals een graankorrel. die in de aarde 
valt, zegt St.Paulus, gestorven om te 
leven. - Hij is genodigd tot een ander 
bruiloftsfeest. 
Wij blijven bedroefd achter. Maar door 
onze tranen heen willen wij uitdruk
kelijk dit ene zeggen: Vader bedankt 
voor alles. We zullen je nooit vergeten. 
Moge je in het nieuwe leven dát geluk 
vinden. waarvoor je je biJ ons zozeer 
hebt ingezet. 

Voor uw medeleven bij het plotseling 
overlijden en bij het afscheid van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, opa 
en overgrootvader. willen wij U graag 
van harte danken - Wij hopen op 
elkaars steun te mogen rekenen. 

Familie Oosten. 


