


Dankbaar gedenken wij 

Hermanus Marinus Siers 
echtgenoot van 

Hendriena Antonia van Mierlo 

Hij werd te Oldenzaal geboren op 10 september 
1921 . Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
is hij te Oldenzaal overleden op 28 juni 1994. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen in 
de St. Antoniuskerk op 2juli en hem daarna te ruste 
gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Wanneer de dood menselijke liefde en echt levens
geluk komt verstoren, dan staan we sprakeloos. 
Want een gelukkig samenzijn, gebouwd op liefde 
en zorg voor elkaar in bijna 45 gelukkige 
huwelijksjaren, wordt nu tot een diepe verslagen
heid, omdat hij er niet meer is met zijn zorgzaamheid 
en aandacht voor zijn vrouw, zijn twee zoons en 
hun gezinnen. Vooral zijn kleinkinderen waren zijn 
trots. 
Hij stond klaar voor iedereen die hij, waarmee dan 
ook, een plezier kon doen. Hij was altijd zeer 
voorkomend. Als hij bij wijze van spreken vandaag 
iets beloofde, dan had hij het gisteren al wel gedaan 
willen hebben. 
Herman was in zijn werk een groot vakman. Hoe 
trouw hij was in zijn werk blijkt uit het feit dat hij 33 
jaar lang bij dezelfde baas gewerkt heeft in de 
textiel bij Schuttersveld, waar hij in het onder
houdswerkzorgde dat de machines aan het draaien 
bleven. De waardering voor zijn werk bleek wel uit 

het feit dat er gezegd werd: ' We hebben er liever 
één zoals jij, dan twee anderen.· 
Helaas moest hij vanwege rugklachten vroegtijdig, 
pas 59 jaar, uit het arbeidsproces stappen. Dat viel 
hem zwaar, want hij hield van zijn werk. Maar 
gelukkig heeft hij daarna mooie jaren gekend, 
samen met zijn vrouw. Ze trokken er samen veel op 
uiten genoten van de contacten met anderen, maar 
vooral ook van de natuur, waar Herman niet ge
noeg van kon krijgen. Hij was een groot dieren
liefhebber, waarbij vooral paarden zijn grote liefde 
hadden. 
Bij het bekend worden van een ongeneeslijke 
ziekte ging hij niet bij de pakken neerzitten, maar 
wilde genieten van de tijd die hem restte. 
"Waarom anderen wel en ik niet·, was zijn reaktie. 
Vroegtijdig heeft hij zelf gevraagd om het Sacra
ment van de Zieken en alles gelovig in Gods hand 
gelegd. De weg is lang en zwaar geweest. Hij zou 
graag ' een binnenweg' gekozen hebben. Maar hij 
heeft nu de beker van het lijden tot de bodem leeg 
gedronken, moedig en zonder klagen. Nu alles is 
volbracht zal hij hebben mogen ervaren: 

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

Rust in vrede 

Uw medeleven met Herman, tijdens zijn ziekte en 
bij zijn overlijden, waren voor hem en voor ons een 
hele steun. Wij zeggen u daarvoor dank. 

H.A. Siers - van Mierlo, 
kinderen en kleinkinderen 


