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Dankbare hrr111ncring aan 

Anntt \ lnrin Poorthuis 

echtgenote van 

FRANCISCUS JOHA1':'\ES SIEMël{l:'\K 

Ze werd geboren op 10 februari 1929 te Weer
selo en i~ na een lang en pijnlijk ziek bed, to 

de nede van Christus overleden op J novem
ber 1991 in hcc r.k, Zlt'kenhuis tc Oldenzaal. 
Na de EuchnistiC'viering op 5 november 1991 
in de parochiáerk van de Il Plechelwus heb
ben we haar te ruste gelC'gd op het r.k. kerk
hof te Rossum (0.). 

Een lieve en arbeidzame vrouw en onvergete
lijke moeder is veel te vroeg 11i1 on~ midden 
weggenomen. We ZiJn diep bedroefd. 

Annie hield zo van het leven en vJn alles 
wat er leefde om haar heen. 

Haar grote hobby was haar groente- en bloe
mentuin. Ze deelde graag uit van de vruchlen 
van haar tuin. L.o was haar levensinstelling; 
laat je medemens meegenieten vnn de vruchten 
die je in overvloed zelf hebt ontvangen. 

Mijn lieve man en kinderen. mijn ziekle was 
ongeneesliJk. ik wist het. Maar ik heb gevoch
ten om te overleven omdat ik nog zo graag 
bij jullie was gebleven. 

Ik heb all" menselijke hulp gnod11 en door
~laan, hoe p1jnli1k vaak ook. ma;ir niemand kon 
mi1 helpen. 

Op de ochtend van l1cr fet•s1 '"'n Allerheiligen 
heb ik in vrede mer GoJ mi1n leven in Zijn 
handen gelegd. Moge wijn heengaan op deie 
dag voor u alllen een teken van geloof Zijn 
dat 1k nu gelukkig ben b11 d~ Heer, bevn1d 
van alle ziekre en pijn. 

Treur daarom nier over m 11 1oals mensen die 
geen hoop hebben Een~ 1ullen wc elkaar weer
zien 

Lieve kinderen, ik wens jullie Gods zegen op 
jullie Je,·ensweg. Laar ,·ader niet achter in een
zaamheid Weest goed voor hem en een steun 
al de dagen van zijn leven. 

Familie, buren, vrienden en bektnden, bedanh 
voor jullie aandachc en steun rijdens mijn ziekte, 
Laten WIJ elkaar blijven gedenken 

Voor uw meeleveo tijdens ziekte en overl11den 

van mijn lieve vrouw en onze onvergetelijke 

moeder. onze oprechle dank 

F. J. Siemerlnk 

en kinderen 


