


.Open voor mij 
De deur van Zijn huis. 
Ik wil naar binnen 
om God te danken." 

(Psalm 118, vers 19) 

JOHANNA MARIA SEIJGER 

weduwe van 

Johannes Franciscus Koekoek 
op Munsterhuis 

werd geboren op 14 april 1879 te Losser. 
In de laatste weken van haar leven wist 
zij zich gesterkt door gebed en het H. Sacra
ment van de Zieken. Op de gezegende 
leeftijd van 96 jaar stierf zij op 28 mei 1975 
te Oldenzaal. Na de viering van de H. Eucha
ristie in de parochiekerk van de H. Drieëen
heid te Oldenzaal werd zij begraven op 
31 mei d.a.v. op het r.k. kerkhof aldaar. 

Het is genade om in goede gezondheid 
oud te mogen worden. Genade is het ook 
om de avond van je leven re mogen door
brengen. op een eigen vaste stoel tussen 
het raam en de haard. Nog groter genade 
is het om liefde en zorg te ervaren, wan 
neer je zelf steeds minder kunt geven. 

Dankbaar ben Ik voor mijn leven . Voor 
wat ik heb mogen doen met mijn talenten. 
Voor wat anderen mij gegeven hebben. 
bijzonder mijn huisgenoten. Met dankbare 

gevoelens geef ik nu mijn leven terug aan 
de Schepper, Die alles ten goede leidt. Ik 
vertrouw dar Hij mij opneemt in Z[in Heer
lijkheid. Zoals Hij aan Jezus leven schonk 
in de dood. zo zal Hij ook mij het leven 
schenken. Want mijn Herder is de Heer, 
het ontbreekt mij aan niets. 
In liefde en gebed blijven wij met elkaar 
verbonden : 
Heer, mijn God en mijn Schepper, 
Gij zijt goed 
en Gij hebt de mens geschapen 
om elkaar lief re hebben; 
hoor nu mijn bidden uit een dankbaar hart: 
dat allen, 
met wie ik in mijn leven verbonden was. 
ten volle deel mogen hebben 
aan de liefde en de vrede, 
aan de eenheid en de vreugde 
van de Mens-der-mensen. 
Jezus Christus. Uw Zoon. Amen. 

Voor Uw blükcn van medeleven, ondervonden na het 
overlUden van onze dierbare moeder, behuwd-, groot 
en overgrootmoeder zeggen wU U onze hart el Uk dank. 

OLDENZAAL, mei 197 5 
Oosterlkweg 3 

Uit aller naam: 
Kinderen, behuwd· klein- ell 
achterkleinkinderen. 

.. In Pace" Uitvaartverzorging n.v" O ldenzaal. 


