


In dankbaarheid blijven wij gedenken 

Gerard Steggink 

echtgenoot van Marietje Assink 

Hij werd geboren te Reutum op 
30 oktober 1938. Gesterkt door het Sacrament van 

de Zieken overleed hij te Oldenzaal 
op zondag 25 mei 2003. 

Op vrijdag 30 mei 2003 werd de uitvaartmis 
gehouden in de Sint Jacobus te Lonneker waarna 

we hem te ruste hebben gelegd 
op het kerkhof aldaar. 

Gerard groeide op in een gezin van vijf kinderen op 
de boerderij "Bokhorst" aan de Ootmarsumseweg te 
Reutum. Hij trad op 3 juni 1965 in het huwelijk met 
Marietje Assink waaruit vier kinderen werden 
geboren. In 1981 is hij samen met zijn gezin en zijn 
vader verhuist naar de Oldenzaalsestraat te 
Lonneker om hier een nieuw bestaan op te bouwen 
voor de toekomst. Het was hier niet eenvoudig om 
een goed bestaan op te bouwen; samen met 
Marietje kregen ze hier voortdurend tegenslag. 
Naast de boerderij verrichtte hij diverse werk
zaamheden voor het Ministerie van Landbouw. 
Door er samen met zijn gezin hard voor te werken 
kwamen ze er bovenop. Gerard hield van zijn gezin, 
de natuur, de dieren om zich heen en vooral 
gezelligheid. Vele zondagen hebben zijn kinderen en 
klein]<inderen met hem doorgebracht. Er is veel 
gelachen maar ook gehuild. 

Toen Gerard in 1993 moest horen dat hij ernstig ziek 
was, ging hij een moeilijke tijd tegemoet. 
Hij nam maatregelen en regelde zaken waardoor zijn 
oudste zoon in afgeslankte vorm nog enigszins 
verder kon boeren. 
Hij was ook blij om het feit dat Rene en Sylvia naast 
hem en Marietje kwamen wonen en alle andere 
kinderen inmiddels ook hun weg hadden gevonden, 
dit nam voor hem vele zorgen weg. 
Inmiddels waren de eerste kleinkinderen op komst 
wat voor hem een uitdaging was om dat mee te 
mogen maken en hier putte hij kracht uit. 
Langzaam maar zeker namen zijn krachten af. 
Gerard bleef vechten en had nog steeds goede 
hoop. Tijdens de laatste periode van zijn leven ging 
het steeds moeilijker en werd hij hulpbehoevend. Zo 
goed als hij kon bleef hij genieten en klaagde nooit. 
Op dinsdag 20 mei 2003 werd hij opgenomen in het 
MST te Oldenzaal. 
Pappa was moe, temidden van zijn eigen gezin is hij 
vredig van ons heengegaan. 

Papa het is goed zo .... 
Je hebt lang genoeg gevochten. 

Wij danken u voor de belangstelling, het medeleven 
en de steun tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden. 

Marietje Steggink - Assink 
Kinderen en kleinkinderen 

Lonneker, 30 mei 2003 
Oldenzaalsestraat 1199 


