
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Siena Berendina Meijer 
ZiJ werd geboren te Mander, gemeen
te Tubbergen, op 10 december 1898. 
Haar kerkelijk huwelijk sloot zij te Los
ser op 15 september 1920 met 

Gerhardus Johannes Olde Scheper 
die gestorven is 19 december 1960. 
Gesterkt door de Sacramenten der zie· 
ken stierf ze thuis op 31 januari 1987. 
Na een Eucharistieviering in de Maria 
Geboortekerk te Losser, werd ze be
graven op het R.K kerkhof aldaar, in 
het graf bij haar man. 

Haar geboorteplaats Mander bleef haar 
altijd trekken. Als we met haar een 
autoritje maakten, moesten we in ieder 
geval langs Mander rijden. Ze kon heel 
boeiend over vroeger vertellen. Als ze 
daar over begon hing iedereen aan haar 
lippen. Zelfs de kleinste details kon ze 
zich herinneren. 
Haar 88• verjaardag heeft ze nog, om· 
ringd door al haar kinderen, kleinkin
deren en achterkleinkinderen in goede 
gezondheid mogen vieren. Ze heeft 
daar nog zo van genoten dat ze zelfs 
luid allerlei liedjes van vroeger meezong. 
Ze heeft nog vele gelukkige jaren in 
haar hulsje aan de Aalsgaardenstraat 
gekend, waar Johan haar met zorg om-

ringde, waardoor ze nooit alleen was. 
Ze leefde intens met iedereen mee en 
wist de verjaardagen van al haar dier
baren. 
Ook van het wereldnieuws bleef ze al -
t11d goed op de hoogte. Ze volgde 
daarvoor regelmatig de actualiteiten op 
de televisie en had er juist grote moeite 
mee dat haar ogen de laatste jaren 
slechter werden, zodat ze geen krant 
meer kon lezen. Haar grote hobby was 
kaarten; dat heeft ze volgehouden tot 
aan de laatste drie weken van haar 
leven. In die weken veranderde alles 
heel snel. Hoewel ze zich nog even 
verzette tegen het naderende einde be· 
sefte ze dat het goed was geweest en 
gaf zich daarom gewonnen. 
Het was een troost voor haar te weten 
dat er voor Johan gezorgd zal worden 
en dat hij in zijn eigen buurt kan blij
ven wonen. 
Ze leek op 'n bloem die na een lange 
bloeitijd plotseling was uitgebloeid. 
Haar geloof haar gaf veel kracht, zodat 
ze vredig van ons is heengegaan. 
Zo blijft zij in ons voortleven. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma, 
betuigen wij onze oprechte dank. 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


