


'n Dankbare herinnering aan 
LEON, JOHANNES, FREDERIKUS, THEODORUS SIEGMUND 

echtgenoot van Cornelia Maria Weller 
Hij werd geboren op 29 mei 1901 te Bfeda. Op 25-jange leeftijd 
trok hij naar Twente. Hij was er gelukkig en tevreden: én in zijn 
huwelijk én in zijn werk heeft hij veel vreugde en voldoening 
gekend. - Toen zich een ernstige ziekte openbaarde is hij vol 
zorg en liefde door moeder. en enige tijd op 't Kleyne Vaert 
verpleegd. - In geloof en vertrouwen heeft hij het Sacrament 
van de zieken ontvangen. - Hij stierf op 6 oecember 1983. 
Bij zijn afscheid hebben we de Eucharistie gevierd in de St.Jozef
kerk en hem begeleid op zijn laatste tocht naar het crematonum. 

In de liturgie bij een Uitvaart horen we de woorden van Jezus. 
die zegt: "Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven hebben." 
Vader had een groot geloof en hij vulde zijn gelovig-zijn in op 
'n zeer daadwerkelijke manier. Geloven was voor hem 'n ,doen'. 
Namelijk in de omgang met moeder. zijn kinderen en kleinkinde
ren. in zijn omgang met alle mensen. voor wie hij iets mocht be
tekenen. Geloven was voor vader ook .• dienstbaarheid'. 

Heel sterk kwam dit tot uiting in zijn werk aan het Carmellyceum 
in Oldenzaal en thuis in zijn praktijk als heilgymnast-masseur. 
Vader geloofde in mensen; hij gaf vertrouwen. waardoor hij vele 
vrienden gemaakt heeft. Door zijn humor en brabantse gemoede-
1 ijkheid wist hij te relativeren. - Hij was een ,sterke' man. zeker 
ook in geestelijke zin. Dit heeft hem o.a. door de concentratie· 
kampperiode heengeholpen. Door zo'n geest heeft hij zich ver
dienstelijk kunnen maken in het verenigingsleven. 
Zijn liefde voor alles wat bloeit en groeit werd zijn grote hobby 
Hij was een deskundige op dit gebied. - Wij zijn vader dankbaar 
voor alle goeds, dat hij ons geschonken heeft. En wij vragen God 
dat Hij vader mag opnemen in de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde, om er te genieten van een welverdiende rust en vrede. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man. onze vader en opa. 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Cor Siegmund-Weller 
Kinderen en kleinkinderen 


