
Ter dankbare gedachtenis aan 

JOHANNES HERMANUS STEGHUIS 

weduwnaar van 

Hermina Johanna Haverkotte 

Hij werd op 7 november 1906 geboren in 
de Lutte (gem. Losser). Na een welbesteed 
leven is hij , gesterkt door het H. Sacra
ment der Zieken , op 10 febru ari 1988 over
leden te Oldenzaal. Biddend hebben wij 
in de H. Antoniuskerk afscheid van hem 
genomen en hem daarna te rusten gelegd 
op de begraafplaats te Oldenzaal op 13 fe
bruari d.o.v. 

Wij hebben hem 81 jaar in ons midden 
mogen hebben. Zijn leven heeft zich voor 
onze ogen afgespeeld als een leven rijk 
aan eenvoud, dienstbaarheid en liefde. 
Wij zullen ons hem blijven herinneren als 
een lieve vader en opa. Samen met moe
der heeft hij ons met veel zorg en aan
dacht opgevoed . 
Hij was een rustige, zachtaardige man 
die altijd voor iedereen klaarstond. 
Hij was een man van weinig woorden maar 
van veel daden. Hij was een harde, wils
krachtige werker, die altijd maar wilde 
doorgaan. 

Zijn grootste hobby was de natuur. In zijn 
tuin en bij zijn dieren voelde hij zich hele
maal in zi jn element. 
In zijn geloof vond hij kracht en troost om 
leed en verdriet te dragen. Je hoorde hem 
nooit klagen , ook niet tijdens zijn ziekte 
die langzaam maar zeker zijn krachten 
sloopte. Hij verwerkte alles voor zichzelf 
in stilte. Hij wilde ons zoveel mogelijk ver
driet besparen. Zo was hij nu eenmaal. 
Bedroefd, maar ook dankbaar voor alles 
wat hij voor ons heeft betekend , geven wij 
zijn leven over in de handen van de God
die-liefde-is. Bij hem zal hij mogen wonen 
voor altijd. 

Hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven na het 
overlijden van onze lieve vader en opa 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

Oldenzaal , februari 1988 


