
In dankbare herinnering aan 

JAN HENDRIK BERNARD 

ZEGGER 

geboren, 20 juni 1926 in Hertme 
overleden, 27 december 1989 in het 
K.J.Z. te Hengelo (Ov.) 

gehuwd met 

JOHANNA MARIA THERESIA LUCAS 

Wij voelen zijn heengaan uit ons midden als 
een pijnlijk verlies. Vader laat een lege plaats 
achter. Maar door al Ie verdriet en tranen 
heen, bewaren wij aan hem een hele fijne 
herinnering . 
Als er één eigenschap is van Hennie die ons 
allemaa l zal bijblijven , dan is dat zijn uitbun
digheid . Hij kon enthousiast genieten van de 
goede dingen in het leven, van een feest, van 
de campingvakanties in het buitenland, van 
het samen iets bouwen, van samen eten. 
Uitbundig was hij ook in zijn hulpvaardigheid, 
in zijn natuurlijke aanleg tot gemakkelijk 
kontakt, in zijn geweldige humoristische om
gang in gesprekken, met vaak treffende woor
den altijd de direkte benadering kiezend. Hij 
was een mens, die volop in beweging was, 
altijd onderweg. Bruisend van energie, kon hij 
geen moment alleen zijn. Hij wilde altijd 
mensen om zich heen hebben. Het afnemen 
van zijn fysieke vermogens kon hem hier 
amper in temmen . Jarenlange werkzaamheden 
buiten Twente hadden zijn blik verruimd, maar 

zijn liefde voor het Twents en voor zijn 
geboortestreek niet aangetast. 
Met veranderingen in de kerk heeft hij nooit 
veel moeite gehad, hij kon met ironie door de 
randverschijnselen heen spotten, maar hij 
bleef zijn leven lang trouw aan de kern van 
de zaak. 
Hij eiste veel van zichzelf, maar ook van zijn 
vrouw en kinderen: hij wilde het uiterste van 
hun mogelijkheden, ondanks dat of misschien 
juist wel omdat zij samen met de kleinkinde
ren zijn dierbaarste bezit waren. De zorg voor 
zijn gezin ging hem boven alles en hij betrok 
ons allemaal op een geweldige manier in zijn 
leven, Annie , ons als kinderen en zijn klein
kinderen . 
Wij zullen hem het ergst missen. 

Pa , bedankt voor alles. Je was een fantas
tische man, vader en opa. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het 
afscheid van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader en fijne opa, danken wij u 
hartelijk. 

J. M. T. Zegger-Lucas 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), januari 1990 


