
Jo dankbare herinn erin g aan 

GEZINA MARIA STEUNEBRINK. 

Zij werd ge boren te Losser 2 januar i 1902 . 
Tijdig voorzi en van de Sacram enten d er Zie
ken overleed zij te D enek amp 2 november 1980. 
H aa r gestorve n li chaam hebben wij 5 novem
b er d .a.v. te rnst e gelegd in het parochieel 
kerkhot te Deneka mp . 

Op het knooppunt van het kerkelijk feest van 
Allerheiligen en Allerzielen, a ls d e Kerk haar 
mensen ged en kt die ons zijn vóórgegaan en in 
God bun volmaakt geluk hebben gevonden, op 
dit mom ent was voor "ons Siena" ' t oge nb lik 
ook gekomen d at zij van het aa rd se en het 
tijd elij ke mocht overgaan naar het hemelse en 
eeuwige leven . Hoewel zij g raag bij o ns was 
gebleven en wij h aa r graag bij ons hadden 
gehoud en, kunn en wij ons toch in all e te vre
denheid sch ikken naa r de roepst em van God. 
Want w ij weten heel besli st d at d e dood voor 
baar geen verschrikking was, maa r de lic hte 
ov ergang over de drempel van het aa rd se heen 
naar het lich t en de vred e bij God. In voll e 
overga ve kon zij haa r verd er leven los laten in 
het vaste geloof en vertrouwen d at zij veilig 
en ge borgen was in Gods li efde nu. 
Tekenend voor haar leven waren haar plichts
ge trouwh eid e n haar diepe geloof. In volko
men di enst baa rheid zette zij zich in voor d e 
ander, haa r hele leven lang. Zij hield niet van 

half- we rk en een gegeven woo rd was bij haa r 
heilig , zó hebben wij haar gekend als trou we 
di enares van God en mensen . Z ij van haar kant 
vond een warm en ve ilig t hui s b ij wie z ij in 
di ens t was. Ook toen haar krachten afname n 
en zij de leve nsavond berei kte bl eef zij vo lop 
meetellen als lid va n het hele gezin, één fa
mi lie. D aarom e n daa rdoor was zij "ons Sie na". 
Naastenliefde en dienst ba arheid ontmoette n zo 
elkaa r en vormde n een stuk Ch ri stenzijn in de 
praktijk van het dagelijks leven. 
W ij, haar fa mil ie en huisgenoten vooral , zu l
len haa r mi ssen. Maar we kunn en ook gehee l 
berus te n in wat is gebeurd : Wij weten vanuit 
ons ge loof d at zij haar uiteind el ij k levensdoel 
h eeft bereikt nadat zij hi er op aard e weldadig , 
trouw en diep-ge1ov ig heeft ge leefd; en de maat 
va n eeuwig geluk wordt be paa ld door God 
zelf; d at is vee l m ee r en grote r d an w ij hier 
kunnen zie n en begrijpen·. Dat zij nu Thu is is, 
is voor ons een grote troost. 
M ij ne ge li efden , weest ook bedankt voor alles 
wat jull ie voo r mij hebben gedaan; niet voo r 
ni ets wa~ ik zo g ra ag bij ju llie , want als een 
moed er hebben jul li e mij ve rzorgd , ook toe n 
ik hulpeloos en zwa k we rd in mijn z iekzij n. 
N u neem ik afsche id m et deze laatste woor
den: Hartelijk b edankt en graag tot wede rz ie ns 
bij God: 

Moeder Maria, b reng Siena naar het vo lmaak
te geluk bij Jezus in het Vad erhu is . 


