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Joannes Hermannus Siemerink 

echtgenoot van Maria Gezina N ieuwenhuis 

Hij werd geboren te Deurni ngen op 2 augustus 1914 en 
overleed aldaar, gesterkt door het Sacrament der Z ie
ken, op 2 december 1995. 
Na een gezongen Euchari stieviering op 7 december is 
hij te rü ste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Als je door verdriet wordt neergeslagen. 
Het waarom van dit aan niemand kunt vragen. 
Dan is het goed dat je zoveel goede mensen ziet. 
Ook al vinden z ij de juiste woorden niet. 

Heel zijn leven heeft in het teken gestaan van zorg voor 
anderen. Een intense liefde voor zijn vrouw, zijn 
kinderen en kle inkinderen op w ie hij zo trots was. Dit 
was dan ook zijn grote drijfveer. 
Afsche id nemen was daarom ook des te zwaarder, 
vooral wanneer men heel nauw met iemand in op
rechte I iefde verbonden is. 
Toch is zijn leven niet bepaald over rozen gegaan. 
Toen hij zijn boerenbedrijf omzette in een recreatie
bedrijf had hij vee l moeite om afscheid te nemen van 
zijn laatste stuk vee. Na vele jaren van werken, had hij 
zijn bedrijf opgebouwd en kon genieten van zijn 

we lverdiende rust en grote hobby de moestuin, werd 
hij getroffen door een ernstige ziekte die hij met vee l 
doorzetti ngsvermogen heeft overwonnen. 
Hij mocht daarna nog twaa lf mooie jaren in ons midden 
zijn . Maar toch waren die jaren voor hem niet meer als 
voorheen. Een paar maanden geleden werd h ij voor de 
tweede keer getroffen door d ie gevreesde ziekte. Nu 
wisten wij dat we heel sne l afscheid zouden moeten 
nemen . 
Het enige goede van deze moeil ijke tijd was dat zijn 
vrouw, kinderen en ki inkinderen hem hebben mogen 
verzorgen en begeleiden . Het was een grote eer voor 
ons allen om dit in zoveel saam horigheid te doen. 
Ondanks ons verdri etzijn wedankbaarvoor zijn goede 
leven. 
In gelovig vertrouwen geven we hem nu over in de 
handen van God. Bij Hem za l hij mogen w onen voor 
altijd . 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, die 
w ij mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve echtgenoot, onze lieve vader 
en opa, zeggen wij u harte lijk dank. Wij hebben het 
zeer op prijs gesteld. 

M.G. Siemerink- Nieuwenhuis 
kinderen en kleinkinderen. 


