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'n Dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES SIEMERINK 

weduwnaar van 

Geertruida Maria Kloeze 

Hij werd geboren op 26 oktober 1893 in de 
gemeente Losser. Hij overleed in zijn huis aan 
de Weerselosestraat te Oldenzaal. op 13 janu
ari 1986. Wij hebben afscheid van hem geno
men tijdens een Eucharistieviering in de Drie
ëenheidskerk. waarna we hem begeleid heb
ben naar zi jn laatste rustplaats op het kerkhof 
te Oldenzaal. 

Vader heeft de leeftijd van de zeer sterken be
reikt. Hij werd 92 jaar . Een leven van hard 
werken en veel zorg voor zijn gezin is afgeslo
ten. Naast zijn werk bij Gelderman en de zorg 
voor zijn boerderijtje wist hij nog tijd over te 
houden voor zijn geliefde sport; het kloot
schieten. 

Vade,r was een godvrezend man en streng. Hij 
was de baas. Toch konden de kinderen met 
hun verhalen bij hem terecht. Hij bleef ook 
gr;iag op de hoogte van het gebeuren in de 
familie, ook bij de kleinkinderen . 
Zo heeft vader inhoud gegeven aan zijn gelo
vig-zijn. Op zijn geheel eigen manier heeft hij 
meegewerkt aan de bewoonbaarheid van onze 
wereld; en hij deed het met liefde en veel 
zorg. 
Vader had een fijne verzorging bij Tony en 
Berhard. Bij hen voelde hij z ich thuis. 
Voor zo'n leven zijn wij vader en onze opa 
heel erg dankbaar. Hij blijft in onze herinne
ring voortleven en wij blijven over hem vertel
len; over zijn sport en over zijn paarden. over 
zijn bezigheden in Gods natuur; want zo 
stond vader in het leven; geloven in God en de 
mensen. 
De Heer van alle leven zal vader zeker bij zich 
opnemen; daar vind hij vrede en rust. 
Vader bedankt, opa we zullen je niet vergeten. 

Voor de vele blijken van belangstelling onder
vonden na het overlijden van onze lieve vader , 
groot- en overgrootvader betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen . 


