


In een groot geloof is ons naar het 
eeuwige Paasfeest voorgegaan 

REGINA GESINA MARIA 
STEINMEIJER-ARENDSEN 

weduwe van 

Bernardus Hendrikus Steinmeijer 

Ze werd te Oldenzaal geboren op 7 juli 
1899. Daar overleed ze plotseling in de 
huiselijke kring op 14 april 1987, voorzien 
van het H. Oliesel. Na de Uitvaartdienst 
op Goede Vrijdag, 17 april, in de Maria
kerk, werd haar lichaam aan de aarde 
toevertrouwd op de beg raaf plaats te 
Oldenzaal. 

We zijn dankbaar, dat ze zo lang, 87 jaar, 
temidden van haar medemensen heeft mo
gen leven. Ze heeft het grote verdriet 
gekend haar man op jonge leeftijd te 
moeten verliezen in 1931; dat betekent 
dat ze 56 jaar weduwe is geweest. Ze 
stond alleen voor de opvoeding van haar 
dochter, voor wie ze met hart en ziel 
heeft geleefd. 
Ze was een eenvoudige, blijmoedige vrouw, 
die gemakkelijk kontakt maakte met an
deren en door haar gemoedelijkheid 'n ge
zellige sfeer wist te scheppen; daarbij 
kon ze veel missen. 

Ze was graag thuis, maar ging ook graag 
op reis, vooral naar plaatsen, waar Maria 
bijzonder vereerd wordt: Lourdes, Keve
laer, Banneux. Ze was een diepgelovige 
vrouw, trouw aan haar geloof en aan de 
Kerk van Jezus Christus. In haar goede 
jaren ging ze haast iedere morgen naar 
de kerk om de H. Mis mee te vieren. 
De laatste jaren ging haar gezondheid 
achteruit; gelukkig heeft ze geen pijn 
hoeven verduren en kon ze in haar eigen 
huis blijven, uitstekend verzorgd door haar 
dochter en schoonzoon. Toch kwam de 
dood onverwacht; we mogen haar toever
trouwen aan het nieuwe leven, waarin ze 
Jezus mag volgen: 

"Waarom zoekt ge de levende bij de 
doden? 

Hij is niet hier, Hij is verrezen". 
(Lucas 24,6.) 

Voor uw medeleven na het plotseling 
overlijden van onze lieve moeder zeggen 
we u oprecht dank. 

Siny en Benny 

Oldenzaal, april 1987 


