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Ter dankbare herinnering aan 

Maria Plechelma Henrica 
Siemerink-Weghorst 

Sinds 21 november 1971 weduwe van 
Johannes Wilhelmus Maria Siemer1nk 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 12 juli 1907, 
overleed te Oldenzaal op 19 januari 2001 en 
werd begraven op 24 januari 2001. 

35 jaar is ze gelukkig getrouwd geweest. 
30 jaar was ze weduwe, en in al die jaren, tot 
op het laatst, heeft ze haar leven zelf ter hand 
genomen en ingericht, zelfstandig, eigenzin
nig en soms ongeduldig. 

Niet rimpelloos maar wel in een bewuste over
gave trachtte ze een omgang te vinden met 
wat het leven haar bracht, en dat was niet 
altiJd zoals ze het zelf zou hebben gewild. 
Gelukkig en trots was ze met haar man en 
met haar kinderen. En naar mate ze ouder 
werd en er klein-kinderen kwamen werd ze er 
zich steeds meer van bewust hoe gezegend 
haar leven was. 

De ouderdom betekende voor haar geen afta
keling. Natuurlijk kende ook zij de kleine kwa
len die het ouder-worden met zich meebren
gen, maar ze was er zich zeer van bewust dat 
het slechts 'kleine' handicaps waren. Naar 
lichaam sterk, maar vooral naar geest krach
tig en helder, behield ze tot op het laatst een 
verlangen naar het leven. 
En ze kon, weliswaar gedisciplineerd, beheerst 
en altijd met mate. genieten van de goede din
gen die dat leven haar brachten. Ze bleef, tot 
in haar laatste jaren, er prijs op stellen er mooi 
en verzorgd uit te zien. 

Onverwacht hartelijk kon ze zijn, en mild, ze
ker de laatste jaren; meestal helder en duide
lijk in opvattingen en overtuigingen. Soms ver
rassend eerlijk, over anderen én over zich zelf. 
Een krachtige vrouw, en tegelijkertijd kwets
baar. soms zelfs verlegen, soms ook onzeker 
over de oprechtheid van haar intenties. 

Tot op het einde, hoe bang ze ook was voor 
haar sterven .. leefde ze in geloof en vertrou
wen in Gods krachtige en liefdevolle hand. 
Wij en vele anderen zullen een dierbare herin
nering aan haar bewaren. in de overtuiging 
dat haar naam staat geschreven in de palm 
van Gods hand. 




