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Wil in uw gebed gedenken 

BERNARDUS JOHANNES SEIGER 

echtgenoot van 

Geertruida Gerharda Meulenbroek 

Hij werd geboren te Losser op 10 juni 1915 
en overleed. gesterkt door het Sacrament 
van de Ziekenzalving, in het r.·k. Ziekenhuis 
te Oldenzaal op 25 juni 1982. 1-l ij werd be'· 
graven op het parochiële kerkhof te Deur
ningen op 29 Juni 1982. 

Een ernstige ziek te had hem aangegrepen 
en hij wist het. Hij gat zichzelf geen hoge 
ouderdom. maar zo plotsel ing hadden wij 
het einde niet verwacht. Maar het woord van 
de Heer: .. Weest ook gij bereid. omdat de 
Mensenzoon komt op het uur waarop gij het 
niet verwacht." ( Le. 12,40) had hij zich tot 
richtsnoer gemaakt. 
Dat hij zijn kruis heeft kunnen dragen zoals 
hij het gedragen heeft, dankte hij aan zijn 
geloof. maar mede aan de steun en troost 
die hij tot het laatste toe van zijn echtgenote 
heeft ontvangen. Als zij er maar was, leefde 
hij zichtbaar op. 

Met droefheid en met dankbaarheid zien 
zijn kinderen op zijn leven terug, op zijn 
werkzaamheid, op zijn hulpvaardigheid , tot
dat hij eenvoudig niets meer kon doen voor 
hen. 
Zijn aardse tijd 1s ten einde. Maar "wij hou
den het oog gericht niet op het zichtbare, 
maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat 
voorbij, de onzichtbare dingen duren 
eeuwig." ( 2 Kor. 4,18) 
1 n d it geloof heeft hij geleefd, in dit geloof 
is hij ons voorgegaan. 
Laat ons bidden: Heer. moge ons gebed ten 
goede komen aan de zi!ll van uw overleden 
dienaar: maak hem vrij van al zijn zonden en 
laat hem delen in uw verlossing. Door Chris
tus onze Heer. Amen. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand. 
bid voor ons. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa en mijn schoon
zoon, danken wij u hartelijk. 

G.G. Seiger - Meulenbroek 
Kinderen en kleinkinderen 
Oma Meulenbroek. 


