
t Een hli.iwnde herinnering aan 

Michael Selen 

di<e< op 2 7 januari 1913 te Roslov (Rusland) geboren 
werd. 
Ilij was -t2jaar gehuwd met Anna Maria Son1hekke. 
Op 13 maar t 1995 overleed hij in het verzorginî!S· 
huis St. Maa11enssle.de te Losser. -
Op 17 maart hebben wc hem, na een lJitva.artvierine 
in de St. :viartiuuskerk te Losser. na.ar het erematori: 
um te Ussd o begeleid. · 

Janunergenoeg heeft vader ma.ar zes weken kunnen 
wonen in St. Maartensstede, waar hij samen met 
moeder nog hoopte te genieten van de welverdiende 
mst. 
We mogen zeggen dat ~.ijn leven mi voltooid is. 
Dat hevc.5tigd ook zijn wem dat moeder goedver
zorgd achter zou blijven. 

Tijdens de tweede wereldoorlog kwam vader als 
krijgsgevangene van de duitsers. van uil Rusland hier 
in Losser terecht. 
Dat moet voor hem een zeer grote verandering 'l.ijn 
geweest, die veel indmkken heeft achtergelaten. 
Hij praatte niet veel over zijn jeugd e n zijn vader
land. 

IIicr in Losser heeft hij als ijmmerman en meubel
maker gc:werkl en een njeuw bestaan opgebouwd. 
Samen met moeder zorgde hij voor zijn gezin. 
Op 56-jaiige leeftijd kwam vader bij hujs om 
gezondheidsredenen. 

Veel van zijn tijd besteedde hjj aan het sleutelen me.t 
lï elsen e n bromfietsen in de schuur. hi<e<r praatte hi.i 
ook craac over. 
Door zij1'i sterke wil en doorzettingsvermogen wa.• 
hi.i altijd bezig. 
1 kt geloof dat hij van huis uit meekreeg beleefde hij 
op zijn eigen manier. 
Üè laatste maanden ging het al niet meer zoals ruj 
wilde. omdat hij ernstig ziek was. 
Het kostte hem veel moeite om dit te accepteren. 

Dankbaar voor zijn in?..e! en zijn zorg hevelen we 
hem nu aan bij Ciod die liefde is. 
Ru~l in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw meeleven. betoond na 
het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgza-
111~ vadèr en opa. 

A.M. Sden-Somhekke 
Kinderen en kleinkinderen 


