
Heer, blijf bij ons, 
want het wordt nacht. 



t 
Gedenken wij in onze gebeden 

DE HEER WILLEM SIERS 
echtgenoot van 

Mevrouw Johanna Antonia Plechelma V eld 

H ij werd geboren te Oldenzaal op 2 okto~er 1915 
en is in het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen op 
20 oktober 1973 overleden, gesterkt door het H. 
Oliesel Na de Eucharistieviering in de St Antonius
kerk hebben wij zijn lichaam begraven op het r.k. 
kerkhof van Oldenzaal op woensdag 24 oktober. 

Een vriendelijk en blijmoedig man is van ons heen
gegaan op een moment dat wij dit nog niet ver
wachten. Na een week van angstige spanning, waar
in ons de uit zichtloosheid van zijn ziekte steeds 
duidelijker werd, heeft de Heer van leven en dood 
zijn trouwe dienaar tot Zich geroepen. Wij voelen 
ons hierdoor bedroefd en pijnlijk getroffen: het is 
al lemaal zo vlug gegaan. 
Willem Siers was een man van sterk k?.rakter en 
vol levensmoed, die zijn leven lang hard gewerkt 
heeft voor z ijn vrouw en kinderen. H ij wist dit le
ven naar waarde te schatten en zo nodig te relati
veren. Zijn humor, kennis van zaken en oprechte 
belangstel ling maakten dat hij door a llen werd ge
waardeerd en bem ind. 
Wij zullen d it niet gauw vergeten. Zijn werkzaam
heden als accountant brachten met zich mee, dat 
hij de vertrouwensman was van vele Oldenzalers 
en daarbuiten. Tot het laatst toe gingen zijn goede 
zorgen naar hen uit. 
Willem Siers was daarbij een diepgelovi~ christen, 
die de kerk een warm hart toedroeg. Hij leefde 
mee met het parochiegebeuren, maakte deel uit van 
een ecclesia-gespreksgroep en behartigde jaren- lang 
de boekhouding van de jeugdbeweging. 

Aan dit welbestede leven · denken wij nu met dank
baarheid en bewondering terug. En wij bidden : 
God onze Vader, geef vrede en rust aan uw trouwe 
dienaar. Neem hem op in het eeuwig leven en het 
bl ijvend geluk va" uw Zoon Jezus Christus. Geef 
ons die achterblijven de kracht om het leven van 
elke dag weer op te nemen naar het voorbeeld dat 
vader hierin steeds voor ons geweest is. 

Voor uw belangstel l ing en medeleven, on
dervonden bij de ziekte en het over l ijden 
van mijn man en onze zorgzame vader, zeg
gen wij u allen har telijk dank. 

Mevrouw J, A. P. Siers-Veld 
en kinderen 
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