


Een dankbare herinnering aan: 

Marie Beernink 
echtgenote van Bernard Siemerink 

Geboren op de Mariahoeve in De Lutte op 2 
maart 1919 en overleden op 3 september 
2002 te Oldenzaal. 

Dit jaar feestelijk begonnen met je 50-jarig 
huwelijk op 6 februari. 50 Jaar die je in een 
perfecte harmonie met pap hebt weten te 
delen. 50 Jaar waarin jullie onafscheidelijk 
waren en 50 jaar waarin je voor pap tot de 
laatste minuut een zorgzame vrouw bent ge
weest. 
Mam, je kracht lag verscholen in het feit dat 
je onopvallend altijd het middelpunt voor ons 
was. Steeds voor iedereen een luisterend 
oor. Altijd voor iedereen klaar staan met kof
fie, begrip en lieve woorden. Je stond on
voorwaardelijk achter ons. 
Je genoot intens van de momenten waarop 
we met z'n allen bij elkaar waren. Familie
dagen waren voor jou dan ook echte familie
dagen. Je stond erop iedereen gelijk te be
handelen. Je zei altijd "ze bint mie allemaal 
geliek". En dat heb je ook waar weten te 

maken. Je wilde op de hoogte zijn van het wel 
en we'è van je kinderen en kleinkinderen. Je 
wilde een moderne oma zijn. Het liefst had je 
met de computer met je kleinkinderen willen 
communiceren. Ondanks je leeftijd op de
zelfde golflengte zitten. Je was immers ook 
vast v~n plan een mobiele telefoon mee te 
nemen naar de hemel om ons op de hoogte te 
ktmnen houden van je bevindingen daar. 
Het mooie weer op 3 september nodigde uit 
voor een ritje op je onafscheidelijke fiets. Ook 
van deze fiets heb je 50 jaar lang geen af
stand kunnen doen. Het is je laatste actie 
geweest in je leven. Je laat een leegte achter 
die we niet meer kunnen vullen. We mogen 
dankbaar zijn dat we al die jaren van jouw 
liefde hebben mogen genieten. We missen je 
en zullen je altijd koesteren in onze dierbare 
herinneringen. 

Rust zacht lieve mam en oma. 

Velen hebben vandaag aan jou gedacht. 
f:liervoor zijn wij zeer dankbaar. 

B.W. Siemerink 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , 7 september 2002 


