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In liefdevolle herinnering aan 

Renee Siau 
echtgenoot van Hedy 

vader van Brian en van Justin 

Renee werd op 20 jui 1947 geboren te Soerabaja (Indone
sië) en is geslorven op 9 december 2000 te Hengelo. Na een 
gezongen uitvaartviering in de Thaborkerk hebben we hem 
begeleid op zijn laatste reis naar het crematorium te Usselo. 

Sinds enkele maanden wisten we dat Renee's dood onaf
wendbaar was. In liefdevolle machteloosheid hebben we 
elkaar vastgehouden; samen gelachen, gehuild en gehoopt 
Renee heeft zolang hij kon, gevochten om te leven, maar 
ook heel bewust afscheid genomen van ons, van zijn familie, 
zijn vrienden en collega's. Toen hij vijf jaar was kwam Renee 
met zijn ouders naar Nederland. Het gezin vestigde zich in 
Goor waar Renee opgroeide. In 1972 trouwde hij met zijn 
grote liefde Hedy Wuner Wewengkang en na enige jaren 
werden hun twee zonen, Brian en Justin geboren.Renee was 
een bijzonder mens; hij kon heel goed luisteren, hij was een 
enonne doorzetter, heel precies, betrouwbaar en behulp
zaam, maar in zijn kontakten ook wat afstandelijk en afwach
tend. Renee liet zich niet zo gemakkelijk kennen, hij was 
een echte 'binnenvetter'. Maar als hij het nodig vond kon hij 
op een hele tactische wijze zeggen "waar het op stond'. Hij 
was vooral eer1ijk en betrouwbaar en soms ook een beetje 

sarcastisch. Een mens met soms onvennoede kanten; lief
devol maakte hij voor Hedy en de kinderen 'ontbijt op bed 
met zelfgebakken wentelteefies', maar hij was ook een 
vader die het nooit goed genoeg vond, voor wie het altijd 
nog beter kon en die onvoorwaardelijk respect van zijn kin
deren vroeg. Het was zijn manier om zijn liefde en zorg 
voor zijn gezin te vertalen. 
Met zijn familie en vooral met zijn broers en zuster had 
Renee een goede band. Toen hij wist dat hij ongeneeslijk 
ziek was heeft hij b]dens een gezamenlijk weekend met 
zijn broers in de Huttenheugte veel herinneringen opge
haakl en afscheid genomen en zo is hij ook nog een keer 
naar zijn werk gegaan om zijn conega's te bedanken en te 
groeten. Hoewel het hem heel veel moeite kostte om zijn 
eigen gevoelens onder woorden te brengen, heeft Renee 
op een indrukwekkende wijze afscheid genomen van ons 
en van allen die hem lief waren. Zijn liefde en zorg ver
woorden we als volgt: 

'De vrede van de natuur. bewaart mijn laatste wens: 
wees begrijpend voor elkaa". 

Allerliefste Renee van ons, dank je wel voor al jouw liefde 
en goede zorgen om ons, dank je wel voor alles watje ons 
in handen hebt gegeven om mee verder te leven. Jouw 
doorzettingsvermogen zal voor ons altijd een voorbeeld 
blijven nu we zonder jou verder moeten gaan. 

Voor uw medeleven en steun tijdens Renee's ziekte en bij 
zijn uitvaart, danken wij u allen heel hartelijk. 

Hedy Siau, Brian en Debby, Justin 


