


Gmot is de leegte die je achterlaat, 
mooi ::.ijn de heri1111eri11ge11 die blijven! 

Herman Siemerink 
echtgenoot van 

Tnms Siemerink-Exterkate 

* 4 januari 1937 t 17 juni 2002 

'"Doot noe mar hènig an. ·1 keump allemoal wa 
veur mekaar!" Een zin die Herman vaak uitsprak 
en waarnaar hij leefde. 

Als iets hem karakteriseerde. dan was het wel 
zijn bezorgdheid, eenvoud en trouw. Hij was er 
altijd. je kon altijd van hem op aan en je hoefde 
maar te vragen of hij gaf je zijn helpende hand. 
Dit deed hij vol overtuiging en liefde. nooit om 
openbaar voor alles bedankt te worden. niet voor 
de eer of de glorie. Hij deed het gewoon omdat 
hij dat wilde, men kon altijd op hem rekenen. 

Veel deed hij achter de schermen. hetLij voor de 
familie. voor Rood-Zwart of voor de kerk. Een 
hand op zijn schouder of een welgemeend 'dank 
je wel' was voor hem meer dan genoeg. 

Samen met Truus en de kinderen genoot hij van 
het leven: met de fiets de natuur in. de reisjes 
naar Canada en het Sauerland, Duitse Schlagers. 
de voetbal en vooral ook van zijn kleinkinderen. 
Altijd stond hij met een glimlach voor ze klaar. 

Hij was trots op Truus. de kinderen en kleinkin-
deren en wij ...... wij zijn ontzettend trots op hem' 

De dingen die je ons vaak onuitgesproken hebt 
geleerd. blijven voor altijd bij ons. We zullen je 
heel erg missen. Mocht jij je op dit moment zor
gen maken over ons. dan is het onze beurt om je 
gerust te stellen. En om het in jouw woorden te 
stellen: .. Doot noe mar hènig an. 't keump alle
moal wa veur mekaar! .. 

Truus Siemerink-Exterkate 
Irma en John 

.lemzifer en Cwu/ice 
Frank en Ingrid 

Demi en Sem 
Rob en Martine 

------- - -,f,----- -----
Voor de vele blijken van belangstelling en steun 
tijdens deze moeilijke periode. onze oprechte 
dank. 


