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Een dankbare gedachtenis aan 

SIENI HEEMSTRA-HERMELINK 

sinds 11 februari 1960 gehuwd met Wim Heemstra 

Zij werd geboren in Denekamp op 26 september 1931. 
Na een lange ziekteperiode ging ze, gesterkt door het 
Sacrament van de Ziekenzalving, van ons heen in het 
Oldenzaalse ziekenhuis op 16 oktober 1990. Tot haar 
gedachtenis hielden we de Uitvaart in haar 
parochiekerk, aan Maria toegewijd, waarna wa haar 
lichaam te rusten hebben gelegd op de begraafplaats te 
Oldenzaal op 19 oktober d.a.v. 

Sieni groeide op in een groot gezin van 1 o kinderen, 
waarin ze van jongs afaan leerde de onderlinge 
verbondenheid en het hard werken met elkaar. Ook zij 
heeft hard gewerkt, in een sterke band met Wim, voor 
haar gezin om de kinderen een goede toekomst te 
kunnen geven. 
Ze was lief en zorgzaam, altijd bereid anderen te helpen, 
want ze dacht meer aan haar medemensen dan aan 
zichzelf. Een sterke wilskracht sierde haar leven, met 
een flinke dosis optimisme. Ze had een sterk en blij 

geloof in God, aan wie ze haar leven toevertrouwde, met 
een warm plaatsje in haar hart voor Maria. Ze leefde 
bijzonder mee met haar parochie en was trouw aan de 
wekelijkse Eucharistieviering. Wat ze zelf zo diep 
beleefde, probeerde ze aan anderen over te dragen. 
In 1984 begon het ziekteproces, dat haar in de volgende 
jaren zoveel angst en bange voorgevoelens bezorgde. 
Maar moedig bleef ze strijden, bij alle onderzoeken en 
behandelingen altijd weer hoopvol. Daarbij was ze blij 
met het bezoek van zovelen, bij wie ze haar verhaal kwijt 
kon, en dankbaar voor alle kleine dingen en voor elke 
dag, die haar gegeven werd. De reis naar Lourdes 
betekende voor haar een groot lichtpunt, evenals de H. 
Communie, die ze wekelijks thuis met veel toewijding 
ontving. 
We willen bidden, dat zij, die zo gedeeld heeft in angst en 
lijden, nu ten volle mag delen in de verrijzenis van Jezus, 
in het nieuwe leven; en dat Zijn licht ons allen richting en 
hoop mag geven. 

Allen, die haar en ons tot steun geweest zijn in haar 
ziekteperiode en met ons meeleefden na haar 
overlijden, willen we van harte danken. 

Wim Heemstra 
Wim en Cecil 

Edwin en Janine 
Mariêt en Johan 


