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"Mini Sieljes, oma, moge jouw ziel de vrede vinden 

die zij zo verdient. 

Moeder der moeders. Een goed mens, geleefd 
om en door goed te doen. 

Dat wat men doet voor zichzelf sterft met ons, dat 
wat men doet voor anderen is wat bij ons blijft 

en is dan ook onsterfelijk. 
In jouw geval valt door een boek over te schrijven, 

want nooit stelde je je eigen belangen 
boven dat van anderen''. 

In de nacht van 30 januari is, omringd door haar 
geliefden, overleden onze lieve 

Mini Sieljes - Hofman 
echtgenote, moeder en oma 

Mini werd geboren op 10 november 1934 in een gezin 
van 14 kinderen. Ze groeide op op de Belte te Slagharen. 
Op 14 april 1958 trouwde ze met Ben Sieljes. Ze gingen 
in Almelo wonen, voor het grootste deel aan de 
Ruyterstraat 31 en later op Groot Bokhove. 
Samen kregen ze 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Haar 
grootste hobby was zingen bij st . Caecilia, eerst op 
Slagharen en later in Almelo. Ze was ruim 45 jaar lid 
toen dit koor tot haar grote spijt werd opgeheven. Ze 
kon enorm genieten als "het spul bij mekaar was": 
jaarlijkse familiedagen in de speeltuin, etentjes, 
winkelen met de meiden, en andere uitstapjes. Voor 
Ben en voor ons kinderen en kleinkinderen stond ze 
altijd klaar. Wij denken met diep respect aan haar hoe 
ze zich de afgelopen jaren heeft geweerd tegen 
afnemende gezondheid en toenemende zorg voor Ben, 
waarover ze echter nooit klaagde. In die periode is ze 
zelf een aantal keren ernstig ziek geweest waarvan ze 
met een enorme strijdlust weer herstelde. Drie weken 
geleden werd ze opnieuw getroffen maar tot ons grote 
verdriet heeft ze deze keer de strijd niet kunnen winnen 
en hebben we haar moeten laten gaan. Wij zullen 
verder leven met haar nagedachtenis als houvast. 

Wij bedanken iedereen die haar altijd tot steun is geweest. 

"Met een glimlach nemen we afscheid, wetende 
dat we elkaar ooit weer zu llen ontmoeten. 
Jouw laatste woorden worden herinnerd": 

"'t Komt goed, samen staan we sterk" 

Ben Sieljes, kinderen en kle inkinderen. 


