


Ter da~kbare herinnering aan 
mijn lieve man, onze •ieve va.der en opa 

ANTOON SIERS 
H11 werd geboren op 25 december 1918 te Oldenzaal. 
Op 19 januari 1988 os hij, na gesterkt te z11n door 
het H. SacrameM der zieken, van ons heengegaan. 
Biddend hebben WIJ afscheid van hem genomen 1n 
de H. Antoniuskerk <'n hem daarna begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

Wij zijn bedroefd omdat hij zo plotseling en vroeg 
van ons is heen11egaan, Maar ook zijn wij dankbaar 
voor alles wat h11 m zijn 69 levensjaren voor ons 
betekend heeft. 

Antoon was een !1e•e en zorgzame man en vader 
en htJ 1ienoot altijd Zichtbaar van z ijn kleinkinderen, 
H1J was een r1.1stiee ~n serieuze man die we1n12 
woorden nodi1 had om te zeigen wat hij bedoelde 
De omgang met mensen ging llem gemakkel ,k af 
H11 ontpopte zich daarin als een eerl ,k, vr1endeli1k 
en open man. 

H11 was een gewaardeerd collega. eerst b11 .. Molken
boer"' en de laats!e 20 Jaar b1, de Sociale Dienst 
De combinatie van plichtsbesef en rechtvaardigheids· 
gevoel m.akten hem daar tot iemand van wie 1e al· 
t11d op aan kon. 
Dat gold ook voor z11n inzet voor de voetbalver· 
enigin2 "Qu1ck '20". 
Als bestuurslid heeft hij deze vereniging van jonas 
af aan met hart en ziel gediend Hij is er bij velen 
geliefd en bekend door geworden. 

Hij was een man die leefde vanuit z,,n geloof. H11 
probeerde z11n 11eloof in het dagelijks leven in prak· 
tijk te bren11en. 
Zonder veel ophef, 1icwoon zoals h11 was. 

H11 is ons daarin ten voorbeeld, zoals ook de ma· 
n•er waarop h11 de laatste 1aren z11n ziekte droeg 
ons tot voorbeeld strekt. Hoezeer zi1n ziekte lang
uam maar zeker z1;n krachten sloopte, er kwam 
&een klac~t over z11n lippen. HiJ verwerkte alle< 
voor zichzelf. in stilte. 
Hi1 wilde ons zoveel moeeh1k last en verdriet be
sparen. Zo was h11 nu eenmaal. 

Antoon bedankt voor alles. Wij zullen Je missen. 

Rust in vrede. 

Voor de vele blijken van medeleven en belangstel 
ling betuigen wij u onze harteli1ke dank. 

MEVR. B A. SIERS-TER ELLEN 

Kinderen en IJemk nderen 


