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Dankbare herinnering aan 

Johanna Euphemia Westerhof 

sinds 22 juni 1990 weduwe van 
Antonius Bernardus Siemerink 

Zij werd geboren te Nordhorn (Old.) op 13 okto
ber 1925 en overleed na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken op 24 juli 1995 in het 
verpleeghuis 'Gerardus Majella' te Denekamp. 
We hadden haar 28 juli voor het laatst in ons 
midden tijdens de viering van de H. Eucharistie 
in de St. Jozefkerk te Noord Deurningen en 
hebben haar daarna te rusten gelegd naast 
haar man op het parochieel kerkhof aldaar. 

Het leven van Jenny Siemerink is niet over ro
zen gegaan. Ze heeft veel te kampen gehad 
met meerdere ziektes. Gelukkig heeft haar man 
haar hierbij altijd ter zijde gestaan. 
Na zijn dood was haar schoonzus, die naast 
haar woonde, haar toeverlaat. Ze ging daar kof
fie drinken en kon er haar eenzaamheid kwijt. 
Veel afleiding had ze ook aan haar hondje 
Pukkie. 

Toen ze nog goed kon heeft ze op meerdere 
plaatsen gewerkt in de confectie, verzorgde ze 
graag haar bloementuin en fietste ze iedere 
woensdagmorgen naar de Denekampse week
markt. 
Ze was een rustige vrouw, die niet op de voor
grond wilde staan en goed kon luisteren naar 
wat anderen te vertellen hadden. 
Toen ze nog goed kon ging zij ieder weekend 
naar de kerk. De laatste tijd ontving ze de 
Communie thuis. Helaas heeft ze niet meer 
kunnen genieten van de kerkradio, die ze aan
gevraagd had. 
Nu ze van ons is heengegaan, bidden we haar 
het nieuwe leven toe bij God en zijn we blij dat 
ze bevrijd is van pijn, eenzaamheid en afhanke
lijkheid. 
We zijn dankbaar dat ze in het ziekenhuis en in 
het verpleeghuis met liefde is verzorgd. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
schoonzuster en tante betuigen wij u onze op
rechte dank. 

De familie. 




