


Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe 'n beetje 
en alle beetjes die je stierf, 
't Is vreemd maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 
je zegt ik ben wat moe. 
Maar op een keer, dan ben 
je aan je laatste beetje toe. 

t 
MARINUS SESSINK werd geboren op 
29 augustus 1911 te Enschede. 
Was getrouwd met Annie ten Wolde. 
Hij overleed na voorzien te zijn van 
de H.Sacramenten der zieken op 
3 juni 1992 te Enschede. 
Wij namen voorgoed afscheid van 
hem tijdens de Eucharistieviering in 
de Verrijzeniskerk, hierna volgde de 
crematie te Usselo. 
Vader, zo werd je door moeder en 
ons altijd genoemd. En zo zul je in 
onze herinnering blijven voortleven. 
Jij en moeder waren bijna 53 jaar 
met elkaar getrouwd. Veel hebben 
jullie samen gedeeld aan lief en leed, 
aan gezondheid en ziek zijn. 
Jullie waren blij met de geboorte 
en de opvoeding van vijf kinderen. 
De vreugde van vier kleinkinderen, 
met wie je een hechte band had. 

Vader ging reeds op jonge leeftijd in 
de textiel werken. 
Hij droeg de katholieke arbeiders
beweging een warm hart toe. Jaren
lang was hij secretaris en nog eens 
twaalf jaar voorzitter van de K.A.B., 
afd. St.Jozefparochie. 
Voetbal was de sport waar je veel 
plezier aan beleefde. De voetbalclub 
vosta heeft in jou iemand ontmoet, 
die altijd klaar stond om bij allerlei 
aktiviteiten behulpzaam te zijn. 
Toen dat niet meer ging bleef je met 
je zoon een trouw bezoeker van de 
wedstrijden. 
In 1991 werden Jij en moeder allebei 
80 jaar. Je wist toen reeds dat je 'n 
ernstige ziekte had. 
Jouw wens was, dit feest samen met 
je vrouw, kinderen en kleinkinderen 
te vieren. 
Het was heel fijn vader en we zijn 
dankbaar dat wij jou zo lang in ons 
midden mochten hebben. 
Wij hopen en bidden dat jij voor al
tijd mag delen in de Verrijzenis van 
Christus. 

- - -
Voor al uw belangstelling en mee
leven danken wij U hartelijk. 
Mevr. A. Sessink-ten Wolde 

Kinderen en kleinkinderen 


