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Met liefde blijven we denken aan onze moeder en oma 

HELENA ELISABETH MARIA RIJSSEMUS 

weduwe van 

GERHARDUS ARNOLDUS SIERS 

Zij werd geboren te 's Gravenhage op 26 september 
1907 en is overleden te Oldenzaal op 30 december 1988. 
Op 3 januari 1989 hebben wij afscheid van haar ge
nomen tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk van 
de H. Antonius van Padua, waarna we haar hebben be
geleid naar Usselo, waar de crematie plaatsvond. 

Lena Siers-Rijssemus was een lieve en hartelijke 
moeder en oma. Zij zorgde voor een warme gezelligheid 
in huis. Zij was er altijd, zodat het steeds weer fijn was, 
thuis te komen. Zelf genoot ze ook het meest van het ge
zellig samen zijn in haar gezin. Belangrijk vond ze dat 
iedereen in haar gezin, haar familie en haar omgeving 
goed met elkaar overweg kon. 
Zij was er trots op, dat zoveel vrienden en vriendinnen 
van haar kinderen graag in huize Siers kwamen. De 
serre bood altijd genoeg ruimte. Aan tafel werden 
gemakkelijk een paar plaatsen bijgedekt. logeren was 
ook altijq mogelijk. 

Zo werd zij ook de gezellige en hartelijke oma van haar 
kleinkinderen. 
Bijna haar hele leven heeft ze gedeeld met haar man 
Gerhard. Zij was hem innig trouw in goede en slechte 
tijden. Daarom was het voor haar vanzelf-sprekend, dat 
hij, nadat hij gehandicapt was geworden door een 
hersenbloeding, weer thuis kwam en dat zij de 
verzorging op zich nam. Met het ouder worden is haar 
deze zorg zwaar gevallen. Maar daarover hoorde je haar 
niet klagen. Zij bad er vurig voor, dat zij papa zou over
leven om hem de gang naar een verzorgingstehuis te . 
besparen. 
liefdevol zorgen voor haar naasten en zichzelf daarbij 
wegcijferen heeft ze haar hele leven gedaan. 
Ziekte en pijn is haar niet bespaard. Enkele malen heeft 
zij een zware operatie ondergaan. Zij heeft echter nooit 
geklaagd over pijn of lichamelijke tegenslagen. Met de 
overtuiging dat haar naasten haar nog hard nodig had
den, vocht zij zichzelf er weer bovenop. 
Hierbij zocht zij steun en vertroosting bij de Heilige Maria. 
Zij was een diepgelovige vrouw en had een grote ver
ering voor Maria. 
Wij als kinderen, aangetrouwde kinderen en klein
kinderen zijn blij dat wij haar zo lang hebben mogen 
meemaken en dat zij rustig en vredig is gestorven. 
Wij danken iedereen die haar, vooral de laatste jaren, 
geregeld heeft bezocht 

De kinderen, aangetrouwde 
kinderen en kleinkinderen. 


