


In dankbare herinnering aan 

Mariet Siers 

echtgenote van Ton Siers 

Mariet werd geboren op 14 november 1940 te Groot Agelo, 
waar zij opgroeide temidden van haar zes zussen en drie 
broers. Op 31 augustus 1973 trouwde zij met Ton Siers. 
Vorig jaar hebben we nog samen het zilveren huwelijks
jubileum mogen vieren. 
Vanaf november 1997 leed ze aan een ernstige vorm van 
kanker. Hoe moedig en dapper ze ook vocht om nog enige 
jaren verder te kunnen leven, haar ziekte ontnam haar 
vooral in de laatste maanden lichamelijk alle kracht. 
Ze overleed thuis te Oldenzaal op 1 O maart 1999. Na 
avondwake en uitvaart in de Mariakerk legden we haar op 
16 maart te ruste op de Algemene Begraafplaats. 

"Dankbaar ben ik jullie allen voor de mooie tijd die we 
samen hebben gehad. Het is goed zo te hebben mogen 
leven. Moge ik nu binnengaan in het huis van de Vader 
waar plaats is voor velen.' 

Mariet 

Lieve Marie!, 

Graag willen we met dit gedachtenisprentje laten blijken 
dat je een geweldige vrouw en moeder voor ons was. 
Je was vol liefde en aandacht voor mij als je echtgenoot. 
Een grote steun was je voor me, zowel thuis als ten aan
zien van mijn werk en mijn diakonaat. 
Je was vol liefde en zorg voor ons als je dochters. Je wilde 
ons graag de ruimte bieden om een eigen toekomst op te 
bouwen. Graag had je ons nog gevolgd op onze verdere 
levensweg: de voltooiing van onze studie en onze verdere 
toekomst met Martijn en Ben, onze vrienden, die je zo 
gastvrij opnam in de kring van ons gezin. Je werkte met 
hart en ziel in de verpleging, heel betrokken bij patiënten 
en familieleden, maar ook in goed kontakt met je colle
ga's. Je was een gelovige vrouw. De icoon van de Heilige 
Drievuldigheid en het Mariabeeld met brandend lichtje 
hadden een vaste plaats bij onze open haard. Met veel 
plezier deed je vrijwilligerswerk in onze parochie, onder 
andere als wijkkontaktpersoon en ziekenhuisbezoekster. 
Je hield van je tuin en van fietsen en wandelen in de na
tuur. Veel goede herinneringen hebben we aan onze va
kanties in Tirol. 
Marie!, mama, je wist voor ons een gezellig en sfeervol 
"thuis" te scheppen. We hopen en bidden dat je nu thuis 
mag zijn bij God. Wij, die nu verder moeten op onze le
vensweg, zullen je erg missen en nooit vergeten! 

Oldenzaal, 10 maart 1999 Ton 
Miriam en Martijn 

Esther en Ben 

We danken u allen hartelijk voor de zeer vele blijken van 
medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van 
Mariet. 


