


Met grote dankbaarheid denken wij terug 
aan 

GERHARDUS JOHANNES STEINMEIJER 

weduwnaar van 

Johanna Christina Lempsink 

Hij werd in Zd. Berghuizen (v/ h gem. Los
ser) geboren op 2 september 1898 en is 
na tijdig voorzien te zijn van het sacrament 
van de Zieken in het ziekenhuis te Olden
zaal overleden op 25 januari 1984. De 
gezongen uitvaart vond plaats in de Maria
kerk op 30 januari, waarna hij op het 
kerkhof te Oldenzaal begraven is. 

Gerard Steinmeijer was een begrip in Zuid 
Berghuizen en Oldenzaal. Op jonge leef
tijd was hij al een vooruitstrevend man. 
Hij was de eerste in Zuid-Berghuizen en 
Oldenzaal , die een vrachtauto had. Later is 
hij overgegaan tot een taxi-bedrijf. 
Ruim 50 jaar is hij gelukkig getrouwd 
geweest en uit zijn huwelijk werden 3 
meisjes geboren: Annie, Dinie en Leny. 
Het leek allemaal zo mooi. Helaas heeft 
deze man, die zo vriendelijk en aardig 
was voor medemensen, het in zijn leven niet 
altijd gemakkelijk gehad. Binnen een goed 
jaar werden zijn twee oudste dochters 

Annie en Dinie door een verradelijke onge
neeslijke ziekte van hem weggenomen, 
terwijl kort daarna zijn lieve vrouw plotse
ling overleed door een hersenbloeding. 
Ondanks dit alles heeft hij zijn sterk geloof 
en groot Godsvertrouwen bewaard, hoewel 
hij dit verlies in zijn verder leven voelde 
als een zwaar offer. 
Na een lang ziekbed is hij nu van ons 
heengegaan. Zonder twijfel zal hij, die met 
z 'n auto zovelen op hun reis heeft bege
leid, zijn eigen levensweg goed hebben 
afgelegd. Maria, de patrones van onze 
parochie, tot wie hij zoveel in zijn leven 
heeft gebeden en die ook vereerd wordt 
als "Maria in Via", als " Maria onderweg" 
zal hem zeker begeleid hebben. 
Nu is hij weer verenigd met zijn lieve 
vrouw en kinderen. 

Voor Uw blijk van belangstelling onder
vonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van onze lieve vader, schoonvader, 
opa en zwager, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

H. Lempsink 

Oldenzaal, januari 1984 


