
Dankbaar herdenken wij 

BERNARD SIEVERINK 
echtgenoot van 

RIEK RAANHUIS 

Hij werd geboren op 15 december 1917 in 
Weerselo en overleed thuis op 13 april 
1994. In het bijzijn van zijn vrouw en kinde
ren ontving hij het Sacrament der Zieken. 
Op 18 april was de Uitvaartmis in de Paus 
Joanneskerk. Daarna hebben wij hem be
geleid naar de begraafplaats aan de Deur
ningerstraat. 

Heel stil is vader woensdagmorgen ingesla
pen. Wij waren er niet op voorbereid maar 
hebben er vrede mee. Afscheid nemen viel 
vader zwaar. Met moeder heeft hij meer dan 
veertig mooie jaren gehad.Hij was begaan 
met de toekomst van zijn drie zoons en tot 
het laatst toe was hij aktief in de zaak. Die 
bouwde hij, samen met zijn vrouw en kinde
ren, uit tot wat het nu is. "Altijd open huis" 
was jarenlang de leus. 
Hij had daarnaast een grote maatschappe
lijke en kerkelijke betrokkenheid. Zo was hiJ 

mede-oprichter van de EHBO in Deurningen 
en bij de inrichting van de Paus Joannes kerk 
leverde hij zijn aandeel Ook werd de plaat
selijke politiek nauwlettend door hem ge
volgd. Zijn standpunten over de Dubbelstad 
en de A 1 waren duidelijk. Tegenstander of 
niet, vader toonde grote interesse in alle 
bouwaktiviteiten in Hasselo. Vroeger ging 
hij er voor op pad. Voor de aannemersbond 
organiseerde hij een excursie naar de Delta
werken. 
In onze kindertijd boetseerde vader de 
Zeeuwse kunstwerken in het Lutterzand. 
Vader was creatief, tijdens een strenge 
winter maakte hij voor de kinderen eens een 
olifant van sneeuw. Later ontwierp hij van 
beton de letters B en C van Bouwcentrum, 
een herkenningsteken dat nog steeds de 
voortuin siert. 
De laatste jaren ging de gezondheid van 
vader achteruit. Het leek wel of de wegen
bouwers daar rekening mee hielden. Ze 
bouwden de viadukten voor de deur, zodat 
de oude Sieverink elke dag kon komen 
kijken. Hij hoorde er gewoon een beetje bij. 
Men liet hem zelfs de laatste hand leggen 
aan het fietstunneltje. 



Ondanks al ZIJn bezigheden wist vader dat 
hij er niet zo lang meer zou zijn. Hij pro
beerde nog zoveel mogelijk voor ons te 
doen. Gelukkig kon vorige zomer nog een 
wens van hem in vervulling gaan. Hij wilde 
nog één keer zijn oude kennissen uit de 
mobilisatietijd opzoeken. 
Vader was gelegerd in het Limburgse 
Maasbree. In zijn vrije tijd hielp hij daar soms 
bij een plaatselijke aannnemer. Ruim een 
halve eeuw later was vader er weer terug. 
Aan de werkplaats was bijna niets veran
derd. In een flits trok een leven voorbij; van 
het begin vol toekomstplannen tot de moei
zame berusting op het eind. Het was een 
welbesteed leven. 

Vader, wij zullen je nooit vergeten. 

Voor uw medeleven zeggen wij u hartelijk 
dank. 

H.J. Sieverink-Raanhuis 
en kinderen. 

groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 


