
Dankbaar gedenken wij 

Fons Steggink 

echtgenoot van Truus Harberink 
vader van Sabine en Maurice 

Hij werd geboren in Reutum op 4 november 
1952. Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken is hij op 2 februari 1994 te Oldenzaal 
overleden. Biddend hebben wij afscheid van 
hem genomen in de St. Antoniuskerk op 
5 februari en hem daarna te rusten gelegd 
op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Voor zijn allerdierbaarsten heette hij: een 
schat van een man en een heel lieve papa. 
Iemand met een zacht karakter, die zelf zijn 
hele ziekteproces kende, maar altijd zijn 
blijmoedigheid bewaarde en een glimlach 
om zijn gelaat had. 
Tot het laatste toe heeft hij gevochten, want 
hij wilde zo graag leven. Zijn grootste wens 
was om tot het eind toe thuis verzorgd te 
kunnen worden. En hoewel het een lange 
weg is geweest -ruim drie jaar- is die harte
wens gelukkig voor hem in vervulling ge
gaan, dankzij de nietaflatende zorg van Truus 
en de kinderen, met steun van de buren en 
doktoren. Hij vond het fijn als mensen op 
bezoek kwamen, maar het ergste was voor 

hem dat woordelijk kontakt op het laatst niet 
meer mogelijk was en hij was juist een man 
die zo graag kontakt had. 
In zijn goede jaren was hij als timmerman 
een prima vakman. die alles zelf maakte, 
maar ook voor buren en anderen klaar stond, 
want iedereen wist hem te vinden. Fijne 
herinneringen worden er bewaard aan de 
heerlijke vakanties, wanneer met de cara
van er op uitgetrokken werd. Dat was de 
trots van Fons. Zelf genoot hij van sport in 
het algemeen, maar voetbal en volleybal 
waren toch wel zijn grootste hobby's. Ook 
een balletje trappen met de kinderen hoorde 
erbij. Aan een gelukkig huwelijk van precies 
19 jaar, waarin samen mèt elkaar en vàn 
elkaar heel intens genoten is, is nu helaas 
veel te vroeg een einde gekomen. 
Maar vast staat dat wij hem in onze harten 
gesloten hebben en daarin zal hij verder 
leven. Fons, bedankt voor alles. 

Voor uw blijken van belangsteling en mede
leven die wij mochten ondervinden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn man 
en onze papa, zeggen wij U hartelijk dank. 

Truus Steggink-Harberink 
Sabine 
Maurice 




