
Dankbaar blijven wij denken aan mijn 
man, onze pa en onze lieve opa, 

Bernard Siemerink 
echtgenoot van L1a de Vries 

Hij werd geboren op 8 juni 1917 te 
Oldenzaal. Hij is overleden in zijn eigen 

woning op 24 december 1996. 

De uitvaartviering was op maandag 30 de
cember in de H. Drieêenheidskerk om 
14. 15 uur, daarna volgde de crematie te 
Usselo. 

We danken allen die tijdens zijn korte ziek
bed nog even geweest zijn, tante Miep die 
de huishouding draaiende hee~ gehouden, 
de vrijwilligers van de Leendert Vrielstich
ting en de zusters van de Thuiszorg voor 
hun goede verzorging, en allen die blijk van 
deelneming hebben gegeven bij zijn uit
vaart. 

Familie Siemerink 

Oldenzaal, 30 december 1996 

Pa, 

Je leven was er een van werken met fiet
sen, een praatje met de mensen. genieten 
van je kinderen en kleinkinderen en ook van 
alle andere gasten in de loop der jaren. 
Het zangkoor was erg belangrijk voor je en 
vooral het zingen op kerstavond was een 
feest voor je. 
Dat je nu net op deze avond van ons bent 
heengegaan zou 1e zelf gewenst kunnen heb
ben. 
Je was een man van weinig woorden, toch 
heb je de laatste weken van je leven nog 
zoveel extra betekend voor ons allen. 
Je vond dat je niet mocht mopperen, dit deed 
ie dan ook niet, je werd door allen lekker 
verwend zei je en je genoot ervan. 
En wat hebben we wat afgeknuffeld! 
Dat zovelen de moeite namen om je nog even 
te bezoeken vond je prachtig en het deed ie 
zichtbaar goed, ook al was het afscheid ne
men telkens weer erg moeilijk. 
Rust nu maar uit na al het vechten wat ie 
gedaan hebt, we hebben er vrede mee. 
In gedachten bhjf je altijd bij ons en doe de 
GROTE BAAS de groeten. 

Wees gegroet .. .. 


