
Nu was het Johan weer, die naa< het ziekenhuis 
moest. Toen zij al viJf dagen thuis alle verzorging 
had gehad. wilde zij zelf graag naar t Saalmerink, 
om J:l chard en Silv1a niet te veel tot last te ziin 
Z•, was hier zeer tevreden. Samen naar het z1eker
f'u1s sa11er met Kerstmorgen naar ls1dorashoeve 
naar de ker E11 an is er plotseling haar levens
einde in de "ar. van vier op v11f Januari. Een mers 
wikt, maar God beschikt En dit 1s ook goed 
Nu heeft ziJ geen benauwdheid meer geen zorg o:n 
Johan geen angst of verdnet Wie z; lev 1 kan 
pnisgeven •n deze wereld, zal het bet:~:.JOen oor 
het eeuwige leven'. Het verlies rs voor .-ohan die 
zelf graag eerder was gegaan dan Siena. zeker heel 
groot Maar h!J weet dat hij kan rekenen op de steun 
c1 t-i t 'lleeleven van velen. die Siena een war'll hart 
toegedrager 11ebben Hij zal ook kracht v111den 1;i 
geloof er gebed waardoor hiJ met Siena verbon 
del'l bhJft. 

He~ onze God, neem s:ena voor altiid cp in uw 
efde Geef troost en kracht aan Johan en aan a' er 

die '!let Siena meeleefden en var haa• ti:elder 

Voor uw meeleven t11dens de ziekte van Siena er 1r 
deze dagen na haar overlliden, wil ik u mijn harte
li1ke dank zeggen 

Johan Overbeek 

I~ 

Groot is de leegte die z11 achterlaat, 
mooi zijn de hennnermgen die bl11ven 
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Gezina Johanna Overbeek-Kamp 
echtger1ote van 

Johannes Hendrikus Overbeek 

Z11 werd gcooren op 31 maart 1917 te Haaksbergen. 
Oµ 5 ianuari 2000 overleed zij plotseling op 't Saal
mennk te Haaksbergen. 
Op S 1aruan was de plechtige Uitvaart m haar paro
chiekerk van de H. lsidorus te lsidorushoeve. Hierna 
werd ZIJ begraven op het kerkhof van de parochie. 

Als we aan Siena denker dan staat ons een ener
giek~ vrouw voor ogen. Altijd was z11 bereid om mee 
te leven met de mensen die zij ontmoette 
Z11 praatte graag. En z11 hield van gezelligheid. 
Ze vond het leuk om op bezoek te gaan of bezoek te 
ont· angen thuis Ze moest mensen om zich heen 
'1ebb?n en alt11d voor mensen zorgen Op 13 1uh 
19~8 trouwden Siena en Johan m de Pancratiuskerk 

1.1 Haaksbergen. De zorg voor tante Trui namen z11 
samen op zich. Jammer genoeg werden er geen kin
deren geboren. Dit deed Siena veel verdriet Maar 
z11 c11g niet b11 de pakken neer zitten. 
Z11 stortte zich op haar werk op de boerden). 
De tuin langs de Bartelerweg moest er elk weekend 
perfect • tz:en En trouw bezochten Trui Johan en 
Siena e."e zondag de kerk, waar z11 veel vrienden 
ont 1oette1 
Zo •:111g het levi: verder Voor Siena bleven de con-

tacten met familie en buren heel belangn1k. 
Ook belangrijk vond zij haar contact met pater Leo 
Bogaartz in Brazilië. En meer dan veertig keer bracht 
ZiJ een bezoek aan Kevelaer, want bij Maria vond zij 
steun. Met een grap en een grol wist Siena heel veel 
mensen aan zich te binden Door haar doorzettings
vermogen en haar positieve levensinstelling maakte 
ziJ het huiselijk leven met Trui en Johan des te aan
genamer AltiJd bleef Siena bezig met haar oude· 
dag "Wie zal er dan voor ons zorgen'? z, • sllm1!· 
leerde het werk, dat hun buurjongen deed. 
Ze haalde Richard aan, en ook met Silvia was z11 
erg •ngenomen Gelukkig was deze ge·pgenheid we 
derkeng Eigen kinderen kunnen niet beter voor hun 
ouders zorgen, als Richard en Silvia voor ons doen' 
zei Siena dan Een hoogtepunt voor haar was haar 
80 verjaardag De belangstelling op die dag deed 
heel goed En wat heeft ze genoten op het gouden 
huweliiksfeest. toen Siena en Johan samen m de 
koets naar de kerk werden gereden 
Ondanks de p11nll1ke voeten van Johan en ondanks 
de zuurstof voor Siena werd ook dit feest een mijl
paa 1n hun leven. Daarna is het vaak veel moeilijker 
gegaan. ZieKenhuis in. ziekenhuis uit. 
Nu Siena en dan weer Johan. Hierbij was het voor 
Siena wel eens moeilijk om de moed erin te hou
den. Haar geest wilde nog zo graag verder 
Toch vroeg zij al heel vroeg vorig 1aar om het 
Sacrament van de Zieken. Ze wees haar laatste 1i. k 
clan Ze was voorbereid op alles, wat ko~ gebeureri 


