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Wiej gedeankt 

Hendri k Johan Plechelmus Siemerink 

echtgenoot van 
Maria Geertruida Theresia Grondman 

Geboorn op 19 juli 1926 in Losser, stöarvn op 
7 september 1995 in Rossum. Noa de groow in 
de Plechelmuskeark in Rossum, is Hendrik op 
11 september 1995 begraavn op het parochie
kearkhof. 

Het har best nog wat länger mögn doern. lej 
hadn t nog zo mooi könn hebn , met oe beidn , 
met de keender, met de kleinkeender. In oe neeje 
huuske in Rossum, biej Bertus en Marietje, woar 
iej ow meteen zo thoes hebt veuld. Het hef 
nich zo mögn weazn. Noe kö'w allenig nog meer 
terug kiekn. Biej stukskes en betkes he 'w dat 
de ofgeloopn tied , doo langzaam mer zeker du
delik wör dat doe dien leste gevecht met de 
sloopnde zeekte nich kos winn, al met mekaar 
doan. En könn vaststelln dat tal met al n hard , 
mer toch ok n mooi levn hef west. n Levn van 
hard wearkn wast zeker. Van jongs of an , eerst 

as jungske biej Kloezn Bernard. Later, doo doe 
zölf de zoarg veur de boerderiej hars en keen
der in dee leaftied, kwamn doar nog baantjes 
biej as melkveurn en an de loopnde baand biej 
de Rinco. Dat was nich veur eign materieel ge
win. Veur vekaantie, of andere luuke dinger. Pas 
de leste joarn begonn iej doar n betke an too 
te komn. Kloatscheetn op woensdagmiddag -
dienn meuistn dag in de wek- , zwemn met ma 
in Rossum, en met de vleegmachien noar Lour
des. Vrogger wast wearkn van vroog tot laat urn 
twaalf keender groot te brengn. Dee keender 
zoln t later better hebn as oezölf . En zo is t ok 
goan. Ze hebt t allemoal good noe. En nich ean
kel in materieel opzicht. Doe hes ze, zonder dat 
met zovöl weur te zeggn , metgevn wat völ be
langrieker was: n steark geveul veur rechtvoar
digheed, het besef da'j niks veur niks kriegt en 
da'j mekaar, in goode en in slechte tiedn half möt 
stoan. Dat heb wiej altied doan. Ok in dee zwo
are leste wekn, daagn en uurn met diej. Dat hef 
t stearvn veur diej oeteindelik wat makkeliker 
maakt. En dat geveul van verbondnheed , dat 
doe oons biej hes bracht , zal veur oons het levn 
zonder diej ok wat dreagliker maakn. 

Goodgaon , pa. 
Bedankt veur alns. 

M. Siemerink - Grondman 
keender en kleinkeender. 


