
Dierbare nagedachtenis aan 

Johannes Gerardus 
Steffens 

sedert 24 mei 1997 
weduwnaar van 

Hendrika Gecrtrnida Koopman 

Hij werd op 6 juli 1919 te Tubbergen geboren. 
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken is hij op 
27 maart 2001 in het woon- en zorgcentrum "de 
Eeshot" te Tubbergen te midden van on, in vrede 
gestorven. Na een ge/Ongen uitvaartmis op 31 maart 
in de Basiliek van de H. Pancratius te Tubbergen heb
ben wij hem bij moeder op het parochiekerkhof aldaar 
te rusten gelegd. 

Vader werd geboren in het ouderlijk huis aan de 
Binnenveldsweg, op een dierbaar stuk grond. waar 
een groot deel van zijn leven zich zou afspelen. Met 
paard en wagen was zijn vader reeds begonnen met 
een expeditiebedrijf. Later werd dit bedrijf door onze 
vader en zijn broer Gerard overgenomen. Dit bedrijf 
werd een aantal jaren later voor vader uitgebreid door 
zich beûg te houden met het transporteren van vee. 
Op 9 augustus 1950 trouwde hij in de Tubbergse 
parochiekerk. Hij heeft zich altijd ingezet voor het 
gezin. op de eerste plaats ging hier steeds :r,ijn ,org 
naar uit. Door zijn werk kende hij veel mensen in de 
verre omgeving. Alle boerderijen en binnenwegen 
wist hij bij dag en duisternis te vinden. Vader moest 

vaak vroeg op om vee op te halen en naar de markt te 
brengen. Hij was een man met droge humor en 
iemand van weinig woorden. Vader hoorde en wist 
veel, maar hield alles voor zich. Men kende hem als 
iemand die heel betrouwbaar was. Als een echte lief
hebber van de natuur was hij erg graag buiten. Toen 
moeder afhankelijk raakte. heeft vader jaren meege
holpen om haar met liefde en veel geduld te verzor
gen. Door de ziekte van vader konden zij niet meer 
zelfstandig blijven wonen en verhuisden zij beiden 
naar een verzorgingshui,. Na het overlijden van moe
der bleef vader alleen op "de Eeshof' achter. waar hij 
zowel haar heengaan als ook het overlijden van zijn 
zoon Theo in stilte verwerkt heeft. Ook de kleinkin
deren bleven hun weg naar opa vinden. hij had altijd 
veel belangstelling voor hen. Vader heeft tot het laat
ste moment van lijn leven van zowel het personeel als 
de vrijwilligers van "de Ecshof' een goede en liefde
volle verzorging gehad. 

Dat je nu gelukkig bij moeder in de hemel mag zijn. 

VADER. BEDANKT VOOR ALLES EN RUST ZACHT! 

Voor uw blijken van belang$telling tijdens zijn ver
blijf in "de Eeshof" en medeleven na het heengaan 
van On/e ,.org,:ame vader en opa zeggen wij u oprecht 
dank. 

kinderen en kleinkinderen 

Tubbergen. 31 maart 2001 




