


Ter dierbare herinnering aan 
Benny Siers 

echtgenoot van Lidy Siers-Seiger 
Geboren 16-7-1942 te Oldenzaal 

Overleden 24-12-2002 te Deurningen. 
Na een gezongen uitvaartviering begraven op het 
parochiële kerkhof te Deurningen 28 -12-2002. 

Als jongste van 10 kinderen groeide Benny op in een 
hecht gezin. Toen hij zes jaar was moest hij zijn moe-
der al missen, zodat vader en zijn zussen en broers in 
zijn opvoeding belangrijk waren. Daardoor had hij een 
bijzondere band met hen. 
Hij is lasser geworden en heeft zo vele jaren bij Stork 
oewerkt. Hij was energiek en secuur in zijn werk. Later 
~verd hij er magazijnbeheerder. Hij heeft er altijd fijne 
collega's aan overgehouden. .. 
In 1967 trouwde Benny met Lidy. Met haar heeft h1J 
hele mooie jaren mogen beleven. Genieten konden ze 
samen van het goede van het leven, de zon op vakan-
ties in zuidelijke landen en het avontuur op reis. Wat 
is er soms wat afgelachen. 
Vanaf 1983 kwamen ze samen aan de Kerkweg wo-
nen en dat werd een dierbare plek . Benny was hand ig 
en op zijn rustige manier heeft hij heel wat afgeklust: 
Vooral zijn tuin was hem dierbaar en dagen heeft h1J 
erin gewerkt en er ook van genoten. Ook bij de familie 
werd hij nogal eens gevraagd. Waar mensen hem 
nodio hadden stond hij klaar. Hij ging in zijn vrije tijd 
graaf tafeltennissen en behaalde meerdere prijzen. 

Zij n lust en leven waren ook steeds de neven en nich-
ten en nu de achterneetJes en - nichtjes. Vaak bezocht 
hij met hen dierentu inen en de nodige humor was niet 
van de lucht. 
Zij n oelovig zijn probeerde hij op een praktische ma-
nier i~ te vullen. Goed om te gaan met zijn medemen-
sen. Soms door iemand te verzorgen, een andere keer 
als chauffeur meerijden. het maakte hem niet uit. 
Met vijfenvijftig jaar kwam hij in de VUT. Benny stelde 
zich nog veel van de komende jaren voor. Maar na een 
paar jaar kreeg hij gezondheidsklachten. Deze maak-
ten hem onzeker en verdrietig. Uiteindelijk kwam er 
een diaonose, die voor hem een slechte prognose gaf. 
Het laa~ste jaar wist hij dat hij Lidy en zijn familie 
eens zou moeten loslaten. Alsook Lisa de hond. Dat 
alles greep hem zeer aan. Met zijn pijn was het een 
hele zware levensperiode. 
Zijn vrouw Lidy en famil ieleden alsook de huisarts en 
de Thuiszorg waren samen een grote steun voor Benny. 
Uiteindelijk moest hij de morgen voor Kerstmis met 
Lidy in zijn nabijheid zijn leven teruggeven en is hij 
gestorven. Moge Benny nu leven, waar het goed is. 

"Vergeet de mooie dagen niet!" 

leder die Benny is komen bezoeken tijdens zijn ziek 
zijn, waaronder met name onze huisarts, en allen die 
met mij en mijn familie hebben meegeleefd en ons 
hebben gesteund na zijn overlijden, wil ik bijzonder 
daarvoor bedanken. 

Lidy Siers -Seiger 


