
t In dankbare herinnering aan 

Màrietje Steunebrink 
weduwe van 

Johan Rerink 
Marietje werd geboren op 27 ju li 1922 te 
Beuningen en overleed op 27 december 2012. 
Tijdens de gezongen uitvaart op 3 januari 2013 in de 
parochiekerk van Lattrop hebben wij afscheid van haar 
genomen, waarna wij haar lichaam ter ruste hebben 
gelegd op het RK kerkhof aldaar. 

Marietje groeide op in een gezin van 3 kinderen op 
een boerderij in Beuningen . In 1936 verongelukte haar 
moeder op de straat Denekamp-Oldenzaal. Dit was een 
heel harde klap voor haar en het hele gezin. Vader en 
kinderen deden de boerderij en huishouding daarna 
samen, met veel hulp van familie en knechten. Dit 
zorgde voor een hele hechte onderlinge band. In 1952 
stierf haar vader ook nog eens plotseling. 
Op 7 september 1955 trouwde zij met Johan Rerink. Ze 
kregen samen 3 zoons en 1 dochter. Haar hele leven 
lang heeft zij zich met ziel en zaligheid voor haar gezin 
ingezet en toonde zij zich een zorgzame moeder. 
Marietje ging in de begin jaren elke week een dag naar 
Beuningen om haar zus of haar broer te helpen, dit 
deed ze altijd met heel veel plezier. Helaas heeft ze 
haar zus al in 1986 moeten missen en niet veel later, 
in 1989, overleed haar broer plotseling. Dit heeft ze als 

een groot verlies ervaren, maar je hoorde haar er nooit 
over klagen. 
Marietje kreeg 3 kleinkinderen, waar ze vaak mee 
wandelde of een spelletje mee deed. Ook kon Marietje 
genieten van een middag winkelen of gezellig bij Anita 
koffie drinken. 
Marietje was een vooruitstrevende moeder die, toen 
het voor het eerst kon, direct een telefoonaansluiting 
wilde hebben . Ze zei ook vaak "waren er maar eerder 
mobieltjes geweest, dan was mij heel veel schrik 
bespaard gebleven op momenten dat jullie kinderen 
langer uitbleven dan verwacht". Door het ongeval 
van haar moeder bleef de angst voor ongelukken van 
dierbaren haar het hele leven achtervolgen. 
De laatste jaren verliepen minder voorspoedig voor 
haar. In 2009 en 2010 brak ze haar heup, maar 
wonderwel kwam ze daar beide keren goed van terug. 
Na het overlijden van pa in 2009 ging ze elke dag bij 
Anita eten. Ze genoot daar van de gezelligheid en ze 
speelde er graag met Bl iksem, de hond. 
Helaas kreeg ze in november 2011 een zwaar 
herseninfarct waarna ze opgenomen moest worden in 
het verpleeghu is St. Gerardus Majella te Denekamp. 
Haar grote wens om tot haar dood thuis te kunnen 
blijven, was haar daarmee jammer genoeg niet meer 
gegund. 
Ze legde zich neer bij haar lot en genoot van elk 
bezoek en de kleine dingen die ze nog wel had . 
Op 27 december 2012 is ze daar in alle rust overleden . 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven, zowel tijdens haar tegenslagen als na haar 
overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 


