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Dankbare herinnering aan 

Getruida Johanna ten Dam 

weduwe van 

Gerardus Antonius Steunebrink 

Ze werd geboren te Tilligte op 11 juli 1905. Na het 
ontvangen van het Sacrament van de Zieken is zij 
in haar aanleunwoning te Denekamp overleden op 
woensdag 1 maart 2000; op maandag 6 maart 
d.a.v. hebben we haar lichaam te ruste gelegd op 
het parochie kerkhof te Beuningen. 

Met grote dankbaarheid zien wij terug op het leven 
van onze moeder, grootmoeder en overgrootmoe
der, die we zolang in ons midden mochten hebben; 
ze bereikte de leeftijd van 94 jaar. Nu zij is overle
den zijn wij er ons des te meer van bewust welk 
een goede moeder en oma zij voor ons allen 
geweest is; een hard werkende vrouw, die samen 
met vader een mooi gezin heeft opgebouwd. Ze 
werden gezegend met vijf kinderen voor wie ze een 
voorbeeld van deugdzaamheid en arbeidzaamheid 
geweest zijn. Ze was een markante vrouw met een 
eigen willetje, doortastend, maar eerlijk en lief. 
Haar hartelijkheid en gastvrijheid hebben velen 
goed gedaan. Haar deur stond altijd open voor 
ieder, die een beroep op haar deed; vooral ook tij-

dens de oorlog nam ze hongerigen in huis op. Ze 
had belangstelling voor alles en allen. Met haar 
geestige kwinkslagen bracht ze gezelligheid en 
vrolijkheid, want daar hield ze van; ze was een 
gemeenschapsmens. Altijd vriendelijk en voorko
mend, uitermate beleefd en nauwkeurig. Ondanks 
haar hoge leeftijd was zij ruimdenkend, flexibel met 
veel begrip voor de jeugd, voor de veranderingen 
in de maatschappij, de kerk en het geloofsleven. 
Door haar op9ewektheid en belangstelling was en 
bleef zij het mtddelpunt van de hele familie, de kin
deren en kleinkinderen. De laatste vijf jaren van 
haar leven bracht zij door in haar aanleunwoning, 
temidden van haar vriendinnen en dorpsgenoten. 
Ze was een gelovige vrouw, een kind van Maria, de 
rozenkrans steeds bij de hand. Toen een ongeneeslij
ke ziekte haar trof, was zij bereid zich aan haar 
Schepper over te geven. Ze vroeg om het sacra
ment van de Zieken en daarna verlangde ze zelfs 
naar haar levenseinde. Tot het laatst toe goed bij 
bewustzijn is zij woensdagmorgen rustig mgesla
pen, omringd door haar kinderen, die een grote 
steun voor haar geweest zijn in die laatste weken 
van haar ziek-zijn. Nu wij afscheid van haar moe
ten nemen weten wij ons gesterkt door ons geloof, 
dat ze samen met vader in de hemel gelukkig is. 
Mogen zij samen rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van onze moeder, oma en 
omi zeggen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Beuningen, maart 2000 


