
Dankbaar gedenken wij 

t Jan Siemerink 

Hij werd geboren in Losser op f7 september 1921 . 
Gesterkt door het sacrament van de zieken, is hij te 
Enschede overleden op 16 februari 1996. 
Biddend hebben wij afscheid van hèm genomen in de 
Basiliek van de H. Plechelmus op 21 februari en hem 
daarna te ruste gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Hoewel afscheid nemen in dit leven altijd met verdriet 
gepaard gaat, is er toch ook plaats voor dankbaarheid 
_dat hem verdere pijn bespaard is gebleven. Wanneer 
wij hem dankbaar herdenken als een lieve broer 
zwager en oom, dan zal hij altijd in onze herinnerin~ 
blijven als iemand die geen man van drukte was, maar 
eerder de eenvoud zelve. 
Jan was de oudste uit een gezin van drie kinderen, hij 
en zijn zussen Fien en Marietje. 
Door het vroegtijdig sterven van moeder, waardoor 
vader alleen kwam te staan voor een onmogelijke taak, 
werden de kinderen bij de familie opgenomen.Jan was 
pas zes jaar toen hij samen met Fien bij de familie zijn 
kinderjaren doorbracht. 
Jan heeft nooit een levensgezellin gekend maar is later 
opgenomen in het gezin van Fien en Johan OudeAlink, 
toen zij bij vader introuwden. Daar is hij, tot zijn 
levenseind liefdevol verzorgd. 

Zijn werk was altijd bij Gelderman en toen daar een 
eind aan kwam, is hij nadien werkzaam geweest op het 
sportpark, waar hij belast was met alles wat er zo aan 
onderhoud te doen was. 
Jan was iemand die erg gesloten was en zich moeilijk 
kon uiten, hetgeen voor omstanders bepaald niet 
gemakkelijk was. 
Hij was dan ook graag alleen en omdat kaarten zijn 
grootste hobby was, waar hij nooit genoeg van kon 
krijgen, had hij, naast zijn kaartvrienden weinig of 
geen vrienden, niaar eigenlijk alleen zichzelf. 
Wij nemen in dit leven afscheid van Jan, wiens gelo
vige instelling gekenmerkt werd door eenvoud en 
oprechtheid, maar die wars was van alle franje en 
opsmuk. 
Zo is hij nu naar God, zijn Schepper, teruggekeerd om 
in het Vaderhuis de plaats in te nemen die voor hem 
bereid was, volgens de woorden van de psalmist: 

"Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn." 

Rust in vrede 

Voor uw blijken van medeleven betoond na het over
lijden van Jan, zeggen wij u onze oprechte dank. 

de familie. 


