
Dankbaar gedenken wij 

Antonia Maria Stegeman 
weduwe van 

Johannes Linus Maria Steinebach 

Zij werd geboren in Oldenzaal op 27 september 
1908. Na een arbeidzaam leven is zij gestorven op 
12 september 1993. Biddend hebben we afscheid 
van haar genomen in de St. Antoniuskerk te 
Oldenzaal op 16 september en haar daarna te 
rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Als ooit iemand naar de dood verlangde dan was 
het deze goede moeder. oma en overgrootoma. Zij 
was er klaar voor en vond dat haar leven voltooid 
was. Zelf sprak ze dan ook haar grote wens uit om 
"naar O.L. Heer te mogen gaan". Die wens is nu in 
vervulling gegaan en we zijn naast ons verdriet 
dankbaar want de dood betekende voor haar een 
bevrijding. 
We bewaren voor ons zelf fijne herinneringen aan 
haar als aan een moeder die met alle liefde en 
aandacht geleefd heeft voor haar gezin. Zij heeft 
altijd hard gewerkt want in de moeilijke oorlogsja
ren de zorg hebben voor zeven kinderen. was niet 
gemakkelijk. Toch slaagde zij er altijd in om de 
touwtjes aan elkaar geknoopt te krijgen en zag altijd 
weer kans om te zorgen voor gezelligheid door het 
bakken van een cake en vooral niet te vergeten het 
bloemetje op tafel. Dat mocht nooit ontbreken. Zij 

hield van gezelligheid, juist en vooral binnen het 
gezin. Daarbuiten had ze niet zoveel kontakten 
waardoor zij op de oude dag dan ook veel teriJgviel 
op de kinderen. want ze kon slecht tegen alleen 
zijn. De spreuk van de Bond zonder Naam: "Geen 
weelde maar liefde schept gezelligheid ". was haar 
heilig. 
Zij was ook zeer geïntresseerd in het doen en laten 
van de kleinkinderen, waarbij ze altijd heel direkt 
was en op de man af in haar uitlatingen en be
oordelingen. Ze was eenvoudig en bescheiden en 
kende haar eigen clubje en hobby. te weten haar 
boek en haar sigaretje. 
Zij was een gelovige vrouw die niet hield van franje 
en uiterlijk vertoon maar d ie met de tijd mee ging en 
ook met de ontwikkelingen binnen de kerk geen 
moeite had. Zij had een grote verering voor Maria. 
wier beeltenis altijd op de televisie stond en waarbij 
ze menige rozenkrans gebeden heeft. Ook pater 
Titus Brandsma en de H. Antonius waren haar 
steun en toeverlaat. 
Moge God aan haar in vervulling doen gaan de 
woorden van de psalm: 

"Als God ons thuis brengt 
dat zal een droom zijn" 

Voor de deelneming bij het overlijden van onze lieve 
moeder. oma en overgrootoma betuigen wij U onze 
hartelijke dank. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


