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In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Johannes Siers 
echtgenoot van 

Aleida Euphemia Antonia Kuipers 
geboren 6 juni 1905 te Oldenzaal en 
na een kortstondige ziekte vol overgave 
aan God overleden donderdag 15 maart 
1984 in het ziekenhuis te O ldenzaal. 
Na de requiemmis in de Plechelmus
basiliek hebben we hem op maandag 
19 maart te ruste gelegd op het kerk
hof te O ldenzaal. 

Lieve man, pa en opa, 
Nog vrij onverwacht moeten we afscheid 
van je nemen. Toch had je al enkele 
jaren het gevoel dat je leven wel eens 
niet meer zo lang zou kunnen duren. 
Nog maar enkele weken geleden werd 
je geconfronteerd met het overlijden van 
je zus Mina. 
Je was een geboren en getogen Olden
zaler, ook al woonde je zesendertig 
jaar in Zuid Berghuizen. Bijna elf jaar 
woonde je met veel plezier in de Wal 
gaardenflat. Je genoot van de nabijheid 
van het nieuwe winkelcentrum en was 
overal voor een praatje te vinden. 
Meer dan veertig jaar werkte je bij Gel
derman. Je was altijd vol zorg voor de 

toekomst. ,.Wanneer we ons maar kun
nen redden" was een veelgehoorde uit
spraak van je. Je zorg voor je vrouw 
en voor je enige zoon en d iens gezin 
stonden daarbij steeds centraal. 
Veel plezier beleefde je de laatste jaren 
aan je beide kleinkinderen, M iriam en 
Esther. Hoe graag ging je niet met hen 
uit wandelen toen ze nog wat kleiner 
waren. 
Je grote liefhebberij was de tuin bij je 
zoon aan de Uiverstraat. Zondag 4 maart 
nam je er voor de laatste keer een kijkje 
en je verheugde je al op het komende 
voorjaar. 
Geloof en kerk betekenden veel voor je, 
ook al liet je je er meestal niet over uit. 
Een van de laatste zinnen die je de af
gelopen dagen nog kon zeggen zullen 
we ons nog lang herinneren: ,.Ik geef 
me over aan Gods genade". Moge je 
vertrouwen op God ons tot voorbeeld en 
troost zijn nu we met een bedroefd maar 
dankbaar hart afscheid van je moeten 
nemen, 

Wij danken U voor Uw deelneming en 
belangstelling. 

A. E. A. Siers-Kuipers 
Ton en Mariet 
Miriam, Esther 


