
Dankbaar en met liefde denken wij terug aan 

Gerrit Steenbreker 

echtgenoot van 
Annie Steenbreker - van Dijk 

Hij werd geboren op 1 december 1925 te Vorden. 
Op vrijdagmiddag ontving hij het Sacrament van de 

Zieken, waama hij op maandag 10 juni 1996 van ons is 
heengegaan. In de Uitvaartviering op vrijdag 14 juni d.a.v. 

hebben wij afscheid van hem genomen in de 
H. Marcellinuskerk te Boekelo, alwaar hij werd 

gecremeerd in het crematorium "Enschede" 
te Usselo. 

Hel leven van Gerrit kunnen we in een paar woorden sa
menvatten: trouw, eenvoudig en bescheiden, eertijk en 
een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Hij was te
vreden met wie hij was en met wat hij had. Als echtge· 
noot was h ij een fijne man om hel leven mee te delen; als 
vader en opa was hij zorgzaam en altijd nabij. Hij werkte 
hard maar met plezier. 
De meeste jaren heeft Gerrit gewerkt bij de firma Trebbe, 
waarna hij nog ruim 10 jaren heeft mogen genieten van 
de VUT en zijn pensioen. 
Gerrit was een opgewekte man met gevoel voor humor. 
Een tevreden mens, die altijd bereid was te helpen zowel 
binnenshuis als buitenshuis. Geen werk was hem te min 
of te veel en was er geen werk dan maakte hij wel werk. 
Zijn allergrootste hobby was het knutselen aan en het op 
vakantie gaan met de caravan. 

Heel Europa hebben Gerrit en Annie samen bekeken. 
Daarnaast hielden zij van het spelen van een potje jeu de 
boules, ergens op een camping of op hel terrein van hun 
vereniging L'Equipe. 
Gerrit genoot van het leven en ondanks negatieve erva
ringen, die ook hem niet bespaard zijn gebleven, had hij 
een optimistische kijk op alles. 
Na een zware operatie in maart van dit jaar goed te heb· 
ben doorstaan leek alles weer ten goede gekeerd en ging 
Gerrit naar huis. Daar openbaarde de ziekte zich weer, 
waarna opname in het ziekenhuis opnieuw noodzakelijk 
was. Ondanks dit alles bleef hij geloven in herstel. Toen 
uiteindelijk bleek dat hulp niet meer mogelijk was, is 
Gerrit op eigen verzoek naar zijn vertrouwde omgeving 
gebracht, alwaar hij nog een zestal dagen in het bijzijn 
van zijn vrouw Annie, kinderen Gerrit en Agnes. Machiel, 
Rob, Ans en Ruud, kleinkinderen Elma, Katrijn. Sanne. 
Tessa, Jorien en Timo, overige familie, kennissen en 
vrienden door heeft mogen brengen. 
Tijdens zijn ziekbed Is Gerrit altijd zichzeH gebleven. Hij 
liet bijna geen traan en bleef belangstellend, wetende dat 
er nog een tweetal kleinkinderen op komst waren. De ge· 
boorte van kleindochter Manon heeft hij nog mee mogen 
maken, hetgeen hem veel vreugde bezorgde: de geboor· 
Ie van kleindochter Alex helaas net niet meer. 
Gerrit was dankbaar en blij voor alle zorg en belangstel· 
ling die hij mocht ondervinden. 
Met dit beeld voor ogen hebben wij afscheid van hem ge
nomen, in het vertrouwen dal hij d ichtbij God mag genie
ten van zijn welverdiende rust. 
Wij willen u hartelijk danken voor alle blijken van medele
ven en belangstelling tijdens de ziekte en het afscheid 
van mijn man, onze vader en opa 

Annie Steenbreker · van Dijk 
Kinderen en kleinkinderen 




