


Henderikus Siewes 
Rieks 

sinds 9 maart 2007 weduwnaar van Annie Voss 

Op donderdag 22 december 2011 hebben wij, na een 
lang leven van 94 jaar, afscheid genomen van onze 
lieve vader, opa en overopa. 

Rieks werd geboren te Erica op 28 mei 1917. Hij werd 
als 2e geboren in een gezin dat, met hem, vijf zonen 
en twee dochters zou gaan tellen. Op jonge leeftijd 
werd Rieks ziek, hij werd opgenomen in het 
ziekenhuis van Groningen en men vreesde voor zijn 
leven. In die periode is hij , met de ziekentrein, op 
bedevaart naar Lourdes geweest. Dit was een 
keerpunt in zijn leven. Rieks herstelde en de Maagd 
Maria heeft zijn leven lang een bijzondere plek in zijn 
hart gehad. 

In Annie Voss leerde hij de liefde van zijn leven 
kennen. In 1945 gaven zij elkaar hun onvoorwaar
delijk ja-woord. Vanuit Klazienaveen verhuisden zij, 
na de geboorte van hun eerste dochter Jenny, naar 
Erica. Hier werd hun tweede dochter Rineke 
geboren. 

25 jaar heeft Rieks in de kantine van gieterij 
Rademaker te Klazienaveen gewerkt. Hier heeft hij 
met veel inzet en plezier gewerkt. Hij kende de 

werknemers en kon goed met hen opschieten. Hij 
had altijd een geïnteresseerd woord klaar. Rieks hield 
van voetbal en hij volgde dit graag; aan het veld en 
later op de televisie. 

Toen het voor Rieks niet meer mogelijk was om 
zelfstandig wonen verliet hij zijn huis aan de 
Plantsoenstraat te Erica. Na een kort verblijf in 'De 
Horst' nam hij zijn intrek in de Woon - en Zorgcen
trum 'de Holdert' . Hier heeft hij de laatste jaren van 
zijn leven doorgebracht. Met veel zorg en aandacht 
werd hij hier omringd. Hij mocht hier graag zijn. En 
hier had hij , hoewel hij zelf zorg nodig had, ook zorg 
voor zijn medebewoners. Op zijn hulp konden zij 
altijd rekenen. 

In het Sacrament van de Zieken heeft Rieks de 
kracht ontvangen om het laatste stukje van zijn 
levensweg te gaan. Op 18 december heeft hij ons 
verlaten en is hij de Heer tegemoet gegaan. Hoewel 
we hem nu niet meer bij ons hebben, zoals hij altijd 
bij ons was, vertrouwen wij erop dat hij bij God 
verder leeft. En dat hij nu weer samen is met Annie 
met wie hij, in dit leven, 61 jaar samen is geweest. 

Na de plechtige uitvaartviering, in de parochiekerk 
van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica, 
hebben wij Rieks begraven op de R.K.Begraafplaats 
te Klazienaveen. 
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