
Voor Uw medeleven en bewijzen van deelneming 

betoond bij het over l ijden van mijn vrouw, onze 

moeder en oma , zeggen wij U onze oprechte dank . 

Deurningen , j uni 1J75 

Postweg 458 

H. F. in het Ve ld 

kinde ren en k leinkinderen 

t 
We bewaren een f ijne herinnering aan 

MARIA OEZINA SIEMERINK 
de goede vro uw van 

HERMANNUS FRANC ISCUS IN HET VELD 

Zij werd 6 januari 1S00 te Losser gebc:--cn. 
Op t,. j uni 1975 st ierf ze, niet onverwacht, maar 

wel plotsel ing, in het z iekenhuis te O ldenzaal . 
Daar hebben we haar I ichaam op het 

r . k . kerkhof begraven . 

Zij was een centra le figuur op de boerderij , me t 
liefde voo r de mensen die er waren en kwam en, 
en een grote zorg voor de dieren. Ze was oprecht 
en openhart ig, kwam eerlijk voor haar men ing uit 
en hed een groot gevoe l voor humor . Het lag in 
haar aa rd alles te rege len , maar werkte zelf mee 
om het tot stand te brengen. Ze was graag netjes 
en onderhield graag het kontakt met al haar vr ien
C:en , vriendinnen en kennissen . De deur ven he t 
huis stond al tijd open; ze dacht niet aan zichzelf: 
als anderen maar n iet te kort kwamen . Ze kon niet 
sti l zitten en altijd was ze in de weer . Tot op de 

_ dag van haar sterven bleef ze bezig. Ze zag op 
tegen een lange l ijdensweg , en - gelukkig voor 
haar - is de dood plotse l ing voor haar gekomen . 
Haar man ver li est een vrouw d ie qek met her., 
w2s ; haar kinderen een moeder , die steeds be
zorgd was.; haar k leinkinderen een oma, die zo 
qraaq wilde verwennen . Ze hee;t zo kurwen leven , 
omdat haar geloo f zo diep was. Veel heeft ze 
qebeden in de uren dat ze al leen was . 

Gcd, ik b id U dat zij de vrede en de ·rust , die zij 
zozeer verd iend heeft, voor al t ijd mag· gen ieten 
in Uw Vaderhuis. Amen . 


