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Achterje ligt een leven van werken en plicht 

en juist dat bepaalde in alles jouw eigen gezicht. 
Flink was je je hele leven, 

moedig ben je tot het einde gebleven. 

Verdrietig en bedroefd, maar toch dankbaar 
gedenken wij 

Gerrit Siers 
weduwnaar van Lies Siers - Olde Daalhuis 

Pa werd 16 februari 1922 te Oldenzaal geboren. Gesterkt door 
het Sacrament van de Ziekenzalving is hij van ons heengegaan 
op 31 juli 2004. Voor alles wat hij voor ons heeft betekend heb· 
ben wij dank gebracht in de Eucharistieviering bij zijn uitvaan 
op 5 auguscus in de Drieëenheidskerk te Oldenzaal. Daanl8 heb· 
hen wij in besloten kring af.~cheid van pa genomen in het Cre
matorium te Usselo. 

Pa hield van de natuur. Hij groeide op in tle Eekte, hij de spoor· 
lijn Olden2'llil·Hengelo. Hij liep veel in de omgeving. Ook in 
De Lutte, naar een boerderij vlak bij het Kruissell, waar hij la· 
ter guig wonen met zijn vrouw. Samen kregen ze zes kinderen 
en ruim twintig jaar woonden ze daar. 

Toen verhuisden 7.e naar Oldenzaal in de wijk Zuid-Berghuizen. 
Pa werkte al jaren in de textiel hij Gelderman. Hij stond bekend 
als een harde werker met 7.eer veel pliehishesef en altijd recht 
door zee. ln die tijd kwamen ook de eerste kleinkinderen en die 
waren dol op opa Siers. Hij beleefde daar ook veel plezier aan. 

Hij ging vroeg met pensioen en kocht een huis aan de Tulp· 
slnlal in bet centrum van Oldenzaal. Daar genoot hij samen met 
zijn Lies van de vrije tijd. Hij was een bezorgde en meelevende 
man en stond altijd klaar voor de gezinnen van zijn kinderen. 
Menigmaal sprong hij in de bres bij moeilijkheden en velen in 
de familie zullen daar nog lang en ruulkbaar aan denken. Toen 
ze wat ouder werden, verhuisden ze naar een appartement op 
bet Walgaarden. Zaterdagmiddag waren er velen voor een ge· 
zellig samenzijn en pa genoot er zichtbaar van. 

Toen zijn vrouw plotseling kwam te overlijden, had hij het zeer 
moeilijk en hij miste !laar enonn. Eigenlijk is hij dit verlies nooit 
te boven gekomen. 

De gezondheid van pa werd minder en hij moest enkele maan· 
den in het ziekenhuis worden opgenomen. Na ontslag uit het 
ziekenhuis, ging hij voor herstel naar Oldenhovc te Losser. 

Het ging echter steeds slechter en pa kwam te overlijden, na 
een moedige en lange strijd. Nu is hij bij zijn vrouw, die hij ~o 
node gemist heeft. 

Pa. beda11k1 voor al je goede zorgen 
Om je heengaan treuren wij. 

Jnj zullen je missen, n'st zacht~ 

Voor uw aanwezigheid en meeleven, welke voor ons allen een 
grote tr00st is geweest, zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen, 
achterl<leinkinderen. 

Relangrijk is niet de weg die je gaat, 
maar ook het spoor dat ie achterlaat. 


