
Ter dankbare herinnering aan 

ALEIDA JOHANNA ARENDS 

echtgenote van 

GERRIT JAN JOHANNES SIEMERINK. 

Zij werd geboren te Losser 12 april 1914 en 
overleed ten gevolge van een noodlottig 
ongeval op 28 april 1978 te Oldenzaal. Na 
de gezongen uitvaartdienst vanuit de An
toniuskerk op 2 mei, werd haar lichaam 
te Usselo gecremeerd. 

• Van het concert des levens, kent niemand 
het program·. Deze spreuk, die in zoveel 
huiskamers hangt. is dezer dagen wel bik
kelhard waarheid gebleken. Wij staan ver
slagen bij dit indroevig afscheid van deze 
vrouw, moeder en oma. 
Leida was een vrouw die we niet zullen 
kunnen vergeten; zij was alom gekend en 
bemind. Het was haar eigen altijd klaar te 
staan voor de ander. Zelfs na 'n dag. waar
op ze zich had moegewerkt. stapte ze op 
de fiets om een ander voort te helpen. 
Het huis van haar, haar man Gerard en 
ome Jo. was een zoete inval voor iedereen: 
Toen de koffiemolen nog op het vertrouw
de plekje hing. stond die zelden stil. Ze 
hield van gezelligheid en mensen om zich 
heen. Vrijgevig als ze was, kwam ze nooit 
elders met lege handen. 

Voor ome Jo was ze een goede moeder 
en haar kleinkinderen namen een bijzon
der grote plaats in in haar hart. 
32 jaar leefde ze gelukkig samen met haa r 
man. Juist nu er ruimte kwam om te ge
nieten van de naderende levensavond. sa 
men met haar man. is ze uit ons midden 
weggenomen 
Als diepgelovige vrouw en moeder. heeft 
ze dit leven verwisseld. met een leven 
voorgoed. in vreugde bij haar Heer. 
Moge haar wijze van leven en werken, ons 
bemoedigen samen verder te gaan . 

Voor uw belangstelling en medeleven bij 
't overlijden en de uitvaart van mijn lieve 
vrouw. onze moeder en oma, zeggen wij 
U hartelijk dank. 
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G. J. J. Siemerink 
Gerard 
Mieke en Chris 
en kleinkinderen 
Oom Jo 




