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In dankbare herinnering aan 

JOHANNESGERHARDUSSTEENBEKKE 

echtgenoot van 

GEZIENA MARTHA SPANJER 

Hij werd geboren 8 juni 1903 te Oldenzaal en 
overleed aldaar 30 mei 1984, gesterkt door 
het Sacrament van de Zieken . Op 4 juni heb
ben we afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de St. Plechelmusbasi
liek, die hem dierbaar was, waarna de begrafe
nis volgde op het kerkhof aan de Hengelose
straat. 

De dood van een beminde mens vervult ons 
hart met droefheid, afscheid nemen doet al
tijd pijn, maar toch overheerst bij dit heen
gaan een gevoel van grote dankbaarheid om al 
het goede en mooie van dit lange mensenle
ven. 
Meer dan 37 jaar lang mocht ik met mijn man 
lief en leed delen in een zeer gelukkig huwe
lijk. Heel zijn leven heeft hij hard gewerkt, 50 
jaar bij Gelderman , zoals de meeste mensen in 
die tijd. Hij had een prachtig karakter.ging te
vreden en blij door het leven, had een grote 

zin voor humor , kon hartelijk lachen en was 
muziekgevoelig en speelde 60 jaar klarinet bij 
Semper. 

Hij was diepgelovig en mag daarom nu met St. 
Paulus zeggen : "Ik heb de goede strijd gestre
den, mijn loopbaan volbracht , het geloof be
waard en nu ligt voor mij gereed de kroon der 
gerechtigheid die de Heer voor mij bereid 
heeft". 

Lieve vrouw, ik dank je heel hartelijk voor de 
liefdevolle zorgen waarmee je me altijd om
ringd hebt, vooral toen ik de laatste tijd begon 
te sukkelen, ik was zo graag bij jou thuis, door 
ons geloof blijven wij in Christus met elkaar 
verbonden. 
Door mijn heengaan wordt het nu stil om je 
heen, maar ik weet zeker dat onze vrienden je 
niet alleen zullen laten . 

God zegene jullie allen . 

Johan, leef in vrede bij God. 

Voor uw medeleven bij de ziekte en het over
lijden van mijn dierbare man, betuig ik u mijn 
hartelijke dank. 

Uit aller naam : 
G.M. Steenbekke-Spanjer 

Oldenzaal, Tijgaardenstraat 80. 


