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Wilt In uw gebeden gedenken 

JOHANNA FRANCISCA BERTHA 
OVER BEEK 

weduwe van 

BERNARDUS CERARDUS STECCINK 

Haar leven speelde zich af te Hengelo (0). weer 
ziJ werd geboren op 17 februari 18S6. huwde en 
een gezin kreeg , oud werd en stierf op 22 novem
ber 1979 

Een gevoelvolle vrouw was zij. die veel liefs wist 
te geven en te delen. Als vrouw en als moeder 
gingen alle liefdevolle zorgen naar haar man en 
kinderen. Maar rozen hebben doornen, en die 
doornen veroorzaken verwondingen en littekens 
Veel heeft zij geleden onder het sterven van haar 
man, en mateloos veel onder het sterven van haar 
kinderen. Vooral toen 1n dit iaar twee van haar 
kleinkinderen wees werden en bij de andere fa· 
milie moesten worden ondergebracht 

In Huize Backenhagen heeft zij haar laatste le
vensperiode doorgebracht. Zij betekende erg veel 
voor haar buurvrouw, aan wie zij ondanks, of mis
schien juist dank zij haar eigen verdriet , veel 
steun kon geven. Zo ook en niet minder, toen 
in de loop van dit jaar haar zuster In Backen
hagen werd opgenomen. 

Zij was niet altijd moedig onder het lijden. en 
het is ook te begrijpen, dat je aard soms buigt 
onder het leed. 

Kort voor haar sterven werd zij geopereerd We 
dachten dat het ernstig was, maar er was veel 
hoop. Heel plotseling moest ZIJ overgebracht wor· 
den naar het Jul iana ziekenhuis voor een hart· 
ziekte, die haar leven ondermiJnde Cesterkt door 
de H. Ziekenzalving gaf zij haar leven terug In 
handen van haar Schepper 

Voor haar vierden we de H Eucharistie ten uit· 
vaart op 26 november 1979 en legden haar te rus
ten in het graf van haar man op de r . k. begraaf
plaats te Hengelo (0). 

Moge zij in Cods eeuwigheid verenigd worden 
met al wie haar zo hef was. getroost worden en 
gelukkig zijn. Wij bewaren aan haar een dankbare 
herinnering 

Dat zij moge rusten in vrede Amen. 

Voor uw deelneming, betoond na het overlijden 
van onze 1 ieve moeder, groot- en overgrootmoe· 
der, zeggen wij U harte lijk dank. 

Kinderen, k leinkinderen 
en achterkleinkind 

Hengelo (0), november 1979 


