
Dankbaar roor wat je voor ons bent geweest. 



In dankbare herinnering aan 

Hendrika Willemina Josephina Steerneman 

Zij werd geboren op l maart 19 l 4 te Olst en trad op 7 
juli 1937 in het huwelijk met H.J. Assink. Zij was we
duwe sinds l januari 199 l. 
Na gesterkt te zijn door het sacrament der Zieken is zij 
overleden op 8 december 1995 te Diepenveen. 
Wij hebben haar op 13 december 1995 bij pa te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Schalkhaar. 

Ma en oma groeide in de Boskamp op als oudste in 
een gezin van 14 kinderen. Al op jonge leeftijd verloor 
ze haar moeder en zus. Ze ging al vroeg uit huis om el
ders te werken. 

In 1937 trouwde ze met Jan Assink en ging in Averlo 
op de boerderij wonen. Ze kregen negen kinderen 
waarvan één dochter al op jonge leeftijd is overleden. 
Ook had L.e de t.org voor opoe en oom Bats. Het was 
vaak niet makkelijk om rond te komen. 

In 1962, drie weken voor hun 25-jarig huwelijk. werd 
het huis door brand verwoest waardoor het gezin op 
drie verschillende plaatsen werd ondergebracht. In 
deze periode was het moeilijk het gezin bij elkaar te 
houden. 
Gelukkig kwamen er ook betere tijden toen het 
nieuwe huis klaar was. Hier kon L.e de mensen gastvrij 

ren om haar heen. Haar huis stond altijd open voor ie
dereen en zij wilde het allen naar de ón maken. Toen 
de kinderen één voor één 'uitvlogen' kreeg ze tijd voor 
andere dingen zoals_ de volksdansgroep, tuinieren en 
genieten van de natuur. 

Ondanks de vele zorgen en het werk dat ze aan pa tij
dens zijn ziekte heeft besteed, hoorde je haar nooit 
klagen. Het was dan ook zeer moeilijk voor haar die 
zorg uit handen te geven. Dagelijks bezocht ze hem in 
het verpleeghuis. 
Haar eigen ziekte kwam voor haar veel te vroeg, waar
door het moeilijk te aanvaarden was om het werk en 
de verzorging aan anderen over te laten. Toch wilde ze 
er altijd hij horen en toonde interesse in alle mensen 
die haar bezochten. Haar plekje, met zicht op het 
raam. de deur en TV was haar t.eer dierbaar. 

Wij zullen haar op det.e plaats erg missen. Ze blijft al
tijd in ont.e herinnering als een moedige, sterke vrouw 
die veel vertrouwen had in het leven en alles wat daar
bij kwam. 
Wij zullen haar nooit vergeten. 

Wij zijn erg dankbaar voor uw medeleven in de afge
lopen tijd. 




