
In liefde en dankbaarheid gedenken wij 
onze zorgzame moeder en lieve oma 

Gesina Aleida Eertman 
sedert 12 januari 1988 weduwe van 

Herman Steggink 

Moeder werd geboren op 6 april 1919 
te Haarle. Onverwacht is ze overleden 

op 27 november 1999 in verpleeghuis "het 
Meulenbelt" te Tubbergen. Tijdens de gezongen 
uitvaart op 1 december 1999 in de parochiekerk 
van de H.H. Sirnon en Judas te Reuturn hebben 
we afscheid van haar genomen en daarna haar 
lichaam te rusten gelegd op het parochiekerkhof. 
Moeder heeft heel haar leven hard gewerkt. Vóór 
haar huwelijk was ze in vele gezinnen een helpen· 
de hand. Op 24 september 1952 trouwde ze met 
pa. Ze bleef in haar ouderlijk huis wonen. Samen 
kregen ze 5 kinderen, vier dochters en één zoon. 
Vele uren bracht ze door in haar moestuin en op 
de boerderij. Het buitenwerk was haar lust en 
haar leven. 
Zorgzaam en in grote eenvoud heeft zij geleefd. 
Het meest voelde zij zich op haar gemak in haar 
eigen vertrouwde omgeving. Ze was oma van 
14 kleinkinderen waar ze erg trots op was. 
Ook het verdriet is haar niet bespaard gebleven. 

Haar enige zus moest ze veel te vroeg missen. Ook 
het overlijden van pa, op veel te jonge leeftijd, 
was niet gemakkelijk voor haar. Ze was vechtlus
tig en klaagde zelden of nooit. 
Moeder was een zeer gelovige vrouw. Ze putte veel 
kracht uit het geloof. Van de reuma die ca. 15 jaar 
geleden op kwam zetten heeft ze veel pijn en hin· 
der gehad. Het ging redelijk goed tot haar lichaam 
en geest haar steeds meer in de steek lieten. Na 
een liefdevolle verzorging thuis, met name van 
Jan en Annet, was opname in een verpleeghuis 
noodzakelijk. 
Sinds 21 april 1999 verbleef moeder in verpleeg
huis "het Meulenbelt" te Tubbergen, waar ze goed 
werd verzorgd. Zaterdagochtend is ze plotseling 
en vredig ingeslapen. Wij zijn bedroefd dat we 
onze lieve moeder en oma nu moeten missen, 
maar tegelijkertijd zijn we dankbaar dat haar een 
verder lijden bespaard is gebleven. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het over
lijden van onze zorgzame moeder en lieve oma 
zeggen wij u oprecht dank! 

7668 TG Haarle, 1 december 1999 
Kapsweg55 

Fam. Steggink 


