
Ter gedachtenis aan 

Johannes Hermannus Siers 
weduwnaar van 

Johanna Hermanna Josephina Scholten. 

Hij werd geboren op 19 april 1888 te 
Enschede. Gesterkt door het Sakrament 
der Zieken overleed hij op 20 augustus 
1983 in Oldenzaal. Na de Eucharistie
viering in de parochiekerk van de H. 
Drieëenheid werd h!i op 24 augustus 
d a.v. begraven op 't r.k. kerkhof aldaar. 

Hij was een mens die hield van deze 
aarde van God. Zijn warme belangstel 
ling. tot op hC1ge leeftijd. voor alle ont
wikkelingen om hem heen verenigde 
hij met een bewondering voor Hem, die 
wij aanbidden als de Schepper van mens 
en aarde. 
Hij had een vaste plaacs voor het raam 
de laatste jaren van zijn leven. En hij 
ging ook steeds meer steunen op de 
liefdevolle verzorg ing van zijn dochters. 
Hij was zich bewust dat hij met dit thuis 
een groot voorrecht genoot. Met een 
dankbare uitdrukking op zijn gezicht en 
trekkend aan een goede sigaar kon hij 
zeggen: .Ik heb het goed. ir... heb het 
mooi". 

Zijn nuchterheid van denhen gebood 
hem dat ook aan zun leven een einde 
zou "omen. Het besef dat hij allijd zijn 
plichten had gedaan deed hem goed. 
Hij kon en wilde wel voor God verschij
nen, zijn overgave was een teken van 
vertrouwen in Gods liefde over onze 
dood heen. . In uw handen beveel ik 
mijn geest" . (lukas 2:5. 46) 
Ofschoon wij als mensen graag bij el
kaar willen blijven is het passend dat 
wij bij dit afscheid God danken. Hij 
heeft ons gezegend met deze mens op 
onze levensweg. 

Heer onze God. 
ontvang uw dienaar in Uw glorie. 
zoals Gij Jezus met eeuwig leven 
hebt bekleed 
Geef dat de zegen van deze mens 
op ons leven mag rusren. 

Voor uw deelneming ondervonden bij 
het overlijden van onze lieve vader. 
groor- en overgrootvader. 1eggen 
wij U hartelijk dank. 

Familie Siers 

Oldenzaal. 24 augusrus 1983 
Meybreestraat 40 


