


"De dood is 11ift hP.i lirht dat uitganl 

maar de lr1111p dfr, men dooji als 
de dageraad aanbreekt." 

Herinneringen aan 
Johanna Wilhehnina Catharina Zents 

weduwe \'an 
Theodorus Antonius Seesing 

Geboren Le Keijenborg 28 december 1916. 
Gehuwd te Keijenborg 28 december 1950. 
O,·erlcden te Ke[jenborg 11 januari 2001. 

~la werd geboren op een boerderij in Keijen
borg in een gezin met 8 kinderen. Al vroeg 
stierf haar moeder en moest ze haar idealen 
opge\'en om de zorg Yoor het gezin op zich 
te nemen. Na haar hull'elijk en de geboorte 
\'an de kinderen wijdde ze zich volledig aan 
de op,·oeding en de zorg voor het gezin. 
Steeds probeerde ze op haar wijze ons te 
steunen in onze ontwikkeling en zijn we 
geworden tot Mil we nu zijn . 
Haar afkomst maakte dat ze dicht bij de 
natuur stond en in tuinieren een hobb)' rnnd. 
Na de pensionering van pa kwam er meer 
tijd voor leuke dingen en hebben ze samen 
genoten rnn vakantiereizen. 

Het uit huis gaan \'an de kinderen en het 
overlijden rnn pa in 1983 maakte het allengs 
moeilijker. Door haar \\ilskracht en haar 
doorzeningsvermogen \\ÎSt 1.e haar le,·en 
weer zin te ge,·en. De komst van de klein
kinderen was daarbij \'all belang en we deden 
nooit tevergeefs een beroep op haar. 
!\la was een gezelschapsmens, maar door 
een verslechtering van haar gezondheid 
dreigde 1.e te \'ereenzameu. ln mei 2000 nam 
ze daarom haar intrek in "~fa ria Pos tel". 
Helaas heeft ze daar maar kort mogen wonen. 
Na een kortstondig ziekbed en te zijn \'OOI'· 

zien Yan het Sacrament der Zieken is zij op 
11 januari 2001 \'an ons heengegaan in het 
Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Op 
16 januari d.a.v. hebben wij afscheid rnn 
haar genomen en is zij bijgezet in het familie
graf op het parochiekerkhof te Keijenborg. 
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\\'ij danken 11 \'oor Uw medele,·en. 

Kinderen en kleinkinderen Seesing 




