
Sterven is als 
een zon 

die onder gaat 



t . . 

Dankbare herinnering aan 

Johanna Gesina Francisca 
Bruins 
Siena 

Ze werd geboren te Erica op 21 september 1923. 
Ze gaf haar ja-woord op 18 juni 1946 aan RoelfStuur
wold, waarvan ze sinds 24 mei 1972 weduwe was. Uit 
hun echtverbintenis werden 6 kinderen geboren. 

Met de eerste zonnestralen was voor Siena de dag al 
goed. Ze was een zorgzame moeder, een lieve oma, de 
spil van de familie. Allemaal, groot en klein, waren 
gek met haar. Het zelf niet wetend, heeft ze de laatste 
dagen nog met elk van haar kinderen kontakt gehad: 
"een afscheid". Het laatst op woensdag 24 maart gebo
ren kleinkind, heeft ze vrijdag nog gezien. Ze was er 
voor iedereen. Je kon altijd een beroep op haar doen 
en ze wilde graag dat ze nodig, nog steeds nodig was 
en genoot van waardering. Het omgaan met mensen, 
mensen om je heen was haar leven. Ze was overal bij, 
deed aan zoveel dingen mee, want ze hield van aan
pakken, van regelen. "We lieten ons Siena maar rege· 
/en" was een gevleugelde uitdrukking in de familie. 

Siena verstond het anderen op te beuren, te troosten, 
te bemoedigen, een hart onder de riem te steken. Sie
na Stuurwold, tante Siena was een hartelijk meelevend 
mens. Ze hield van gezelschap, een gezelligheidsmens, 
goed voor een grol, een grap. Ze was recht toe, recht 
aan, draaide nergens om heen, vroeg op de man af. Ze 
zei waar 't op stond, wat ze meende, maar kon ook 
zelf incasseren. Ze had een hekel aan alsmaar klagen
de mensen. "Ik ben al 20 jaar alleen en moest er ook al
leen mee klaar komen". Ofschoon ze er zich moedig 
doorsloeg, miste ze haar Roel/ elke dag. Heeft dat 
nooit helemaal verwerkt. Haar eigen leed, haar pro
blemen werden door aktiviteit verdrongen, loste ze 
zelf op, was hier gesloten. Voor 2 dingen had ze alles 
over: haar "mini Cooper" en het reizen naar Herman 
om te zien te weten waar hij zat. Zo heeft ze reizen 
gemaakt naar Ivoorkust, Soedan, Thailand en Cam
bodja. Siena Stuurwold heeft, door er voor haar gezin, 
voor velen in de gemeenschap te zijn, haar geloof aan 
God beleden. Deze gelovige vrouw gaf op 27 maart 
1993 te Erica, terwijl ze uitruste na een fietstochtje, 
haar leven terug in de hand van haar Schepper. Op 1 
april hebben we, na een Eucharistieviering ten af
scheid, haar stoffelijk lichaam begraven op het R.K. 
kerkhof te Erica, waar het zal rusten tot op de dag 
van de Heer. Vader in de hemel, we zijn intens be
droefd omdat we zo sterk met ma, met oma verbon
den waren. Maar dankbaar zijn we dat ze van ons 
was. In onze saamhorigheid onder elkaar blijft ze in 
onze herinnering voortleven. Geef haar te leven in 
Uw nabijheid, dat vrede betekent voor altijd! 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve da
gen, danken 

Kinderen en kleinkinderen Stuurwold. 


