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Een dankbare herinnering aan 

Bernard Siemerink 

weduwnaar van Marie Beernink 

Geboren op 7 november 1923 in Losser en 
overleden op 26 december 2004 in Oldenzaal 

Het was goed. 
Waren enkele van z'n laatste woorden. 

Op weg naar mam, om haar weer te ontmoeten. 
Na twee jaar weduwnaar en een huwelijk van meer dan 
vijftig jaar in een perfecte harmonie. 
Meer dan vijftig jaar waarin zij onafscheidelijk waren en 
die voor hen en voor ons het leven een zinvolle invulling 
hebben gegeven. 

Pap· s kracht lag verscholen in het zijn. Attent in kleine 
dingen, tevreden met de werkelijkheid. Maar bovenal 
trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Sterk in zijn rol 
als vader en opa en genietend middelpunt als hoofd
sponsor van familiefeesten. 
Een groot invoelvermogen voor de eigen kinderen en 
kleinkinderen. Met weinig woorden subtiel zeggen wat 
je bewoog, maar vooral genieten van het samenzijn. 
Inspiratie putten uit het werken in de tuin. Het poten, 
kweken en delen van aardappelen en groenten. Liever 
geven aan een ander, dan aan jezelf te denken. 

Tot op het laatst heb je de regie willen hebben op je 
eigen leven en de directe omgeving. Zonder iemand tot 
last te willen zijn. Dankbaar voor wat anderen voor je 
deden. Zelfs toen de slopende ziekte kanker bezit nam 
van je lichaam, mochten we je nog in ons midden 
koesteren. Die dierbare momenten zullen ons lang bij 
blijven. 
Jouw eerlijkheid, jouw netheid, jouw precisie zijn goede 
eigenschappen die we nog lang zullen koesteren. Als 
man van de klok heb je ons al die tijd bij elkaar 
gehouden. Je was blij dat we op tweede kerstdag rond 
je bed stonden en wij waren dankbaar dat we zo lang 
van je hebben mogen genieten, alvorens je langzaam 
de dood bent ingegleden. 
Wij realiseren ons dat het goed is. Jij hebt je best 
gedaan, we moeten je laten gaan. Jij hebt niemand tot 
last willen zijn en dat is je gelukt. Net zoals jij trots op 
ons was, zullen wij in de toekomst ook trots op jou zijn. 

Bedankt voor wie je was en wat je voor ons betekende. 
Rust zacht lieve pap en opa. 

Velen hebben op deze laatste dag van het jaar aan je 
gedacht en daarvoor zijn wij u zèer erkentelijk. 

Marian en Hans 
Gerdy en Henk 
Henk en Annette 
Elly en Jos 
en kleinkinderen 

Oldenzaal, 31 december 2004 


