


Ter herinnering aan 

Gé Seiger 
eohtgenoot van 

lv1iek Straus 

Geboren te Losser op 16 me'i 1918 en overleden 
te Roermond op 23 mei 1987, voorzien van de 
laatste Sacramenten. 

Herinner ingen bestaan uit beelden. De herinne
ringen aan een zo levendige man als Gé , 
roepen vele bee,lden op. 
Het beeld van een dynamische man, altijd druk 
in de weer met zaken, het opbouwen van zijn 
bedrijf, met als doel zijn vrouw en kinderen 
in niets tekort te doen. Een man met zorg - en 
ook trots - voor zijn vrouw en zijn kinderen. 
Voor hen stond hij altijd en overal klaar; als 
het nod ig was en soms ook als het niet 
nodig was. 
Het beeld ook van een man die zijn werk vol 
energ1i e en inzet verrichtte, altijd vol grootse 
plannen, en die vooral samen met zijn mensen 
de karweien trachtte te klaren. 
Een man die nooit om een praatje of grapje 
verlegen zat. Velen zullen zich de ondeugende 
twinkel-ingen in zijn ogen herinneren, die wezen 
op zijn voorpret bij een door hem bedachte en 
te maken grap. 
En ja, praten deed hij graag. Hij was een man 
met grote belangste•lling voor ve·le zaken en 
mensen. En hij becommentarieerde deze ook 
graag. Daarin was hij ailtijd heel eerlijk en recht 
door zee: hetgeen velen zeer waardeerden en 
sommigen ook een beetje vreesden. 
Maar hij was vooral een man die zich door 
het levensl-Ot nliet liet on!moedigen. De sluiting 
van zijn bedrijf deed hem pijn, maar hij ging 
energiek weer op zoek naar nieuw werk en 
vond het, al was het nooit meer zijn werk. 

De grootste tegenslag in zijn leven tekent het 
beeld van de laatste jaren: zijn verlamming. 
Voor een aktief en onafhankelijk man als Gé 
moet het een ramp geweest zijn z·ich niet meer 
echt vrij te kunnen bewegen. Toch heeft 
r>iemand hem ooit horen klagen, over de pijn of 
over het schijnbaar sombere perspectief. Met 
ongelooflijke wil en moed, en mede dankzij 
de steun en liefdevolle verzorging van Miek 
heeft hij de medicamenten, de kuren en ve le 
operaties doorstaan en bleef altijd wonder
baarlijk optimistisch. Hij had een welhaast 
ontembare wil om te leven en bleef tot het 
laatst toe zeer adlert op alles. 
U•i teindelijk heeft zijn ziekte hem toch klein 
gekregen. 
We gunnen hem een laatste beeld van rust 
en vrede. 

De familie dankt u hartelijk voor de vele blijken 
van medeleven welke zij bij het overlijden en 
de uitvaart van u mocht ontvangen. 

De zeswekendienst is op zondag 5 Juli om 
12.00 uur in de H. Geestkerk te Roermond. 

Begr. Ond. Engelen ~ 15541 




