


We bewaren een fijne herinnering aan 

HERMANNUS FRANCISCUS IN 'T VELD 

weduwnaar van 

Maria Gezina Siemerink 

Hij werd 19 mei 1903 in Oldenzaal geboren . 
Op 1 juli 1984 stierf hij in het ziekenhuis 
te Oldenzaal. 
Daar hebben we zijn lichaam bij dat van 
zijn vrouw op het R.K. kerkhof begraven . 

Er is een einde gekomen aan het leven 
van een echt natuurmens. Hij was een boer 
in hart en nieren . Op zijn boerderij genoot 
hij van de dieren . Hij leefde met hen mee 
en hij was vol bewond ering als er weer een 
jong dier geboren werd. 

Het was voor hem een hele klap , toen 
in 1975 zijn vrouw overleed. Zij was een 
grote steun voor hem en na haar dood 
heeft hij ook momenten van eenzaamheid 
gekend. Toch bleef hij altijd vol belang
stelling en zijn kinderen waren altijd wel 
kom bij hem. Hij hield veel van hen en 
hij was blij als ze op bezoek kwamen . 

· Ook de kleinkinderen gingen graag bij opa 
op bezoek, want bij hem hadden ze let
terlijk en figuurl ijk alle ruimte. 

Z ijn aandacht ging uit naar zijn medemens. 
Er kwamen niet alleen veel mensen op de 

boerderij, maar als bestuurs l id van de 
ABTB en het kerkbestuur van zijn paro
chie, heeft hij veel voor anderen kunnen 
doen . 

Op de leeftijd van de sterken is hij na een 
korte ziekte gestorven. Vanuit zijn pa
rochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemelop
neming , waar hij trouw elk weekend naar 
toe ging , hebben we hem begraven en 
toevertrouwd in de handen van God . 

Moge hij in het hemels Vaderhuis genieten 
van een welverdiende rust. 

Hij ruste in vrede. 

Voor Uw blijk van deelneming ondervonden 
tijdens de ziekte en het overlijden van 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Deurningen, ju li 1984 
Postweg 24 


