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Ter nagedachtenis aan 

Geertruida Berendina Steggink 
sinds 23 november 1957 weduwe van 

BERNARD JOHAN DIJKHU IS 

Zij werd geboren te Hengelo Ov op 18 februari 
1S03 en is overleden eveneens te Hengelo Ov. in 
Huize Backenhagen, op 21 november 1982, in de 
leef tijd van 79 jaar. 
Een groot deel van haar leven, met name haar 
huwelijks- en gezinsleven heeft zij doorgebracht In 
Haaksbergen, waar haar man hoofd van de school 
was. Maar haar leven is toen we i gekenmerkt 
door zeer langdurige en pijnlijke ziekte van haar 
man, en grote zorgen daarover bij haar. En ook 
de zorgen voor het gezin drukten ten volle daar· 
door op haar. 

Het gezin was een fami lie. waar warme harte:ijk 
heid en eensgezindhe id heerste. Langzamerhand 
gingen de vijf dochters en ene zoon het huis uit, 
om hun eigen leven op te gaan bouwen. Moeder 
bleef over, met het verdriet over haar overleden 
man en haar reeds vroeg gestorven kindje . 

Een paar jaar na het overlijden van haar man. 
moest zij de ambtswoning van de school verlaten 
en toen heeft zij zich in Hengelo gevestigd, tot· 
dat zij in Huize Backenhagen ging wonen , waar 
zij maar ruim twee Jaar verbleef. 

Zij is een gezonde en sterke vrouw geweest, die 
de last van het leven heeft gedragen. Z iekte heeft 
zij niet gekend totdat drie jaar voor haar sterven 
zij last ging krijgen van haar knie. Dat is een 
gesukke l geweest tot het einde van haar levens· 
dagen toe. 

Haar leven wordt gekenmerkt door een sterk en 
opgewekt karakter, gedragen door een bewust 
ge leefd en doorleefd geloof. Alhoewel zij naar de 
kinderen toe zeer ges loten was. en geen proble· 
men of moeilijkheden besprak, heeft zij in Huize 
~ackenhagen goede contacten weten te leggen en 
te onderhouden met de medewerkencen. De lasten 
en de pijn, die zij de laatste drie jaar heeft 
moeten dragen, moeten groot geweest zijn, maar 
geen woord erover. he lemaa l geen klacht. Zij was 
sterk genoeg, om het alleen-zijn te dragen. en er 
ging al tijd een grote rust en vredigheid van haar 
uit. 

Op tijd werd zij gesterkt door de H. Ziekenzal· 
ving . Z IJ heeft dat in vol besef en groot geloof 
aanvaard , en wist zich erdoor gesterkt. 

Op het feest van Christus Koning van 1982 is zij 
door Hem geroepen om binnen te gaan in Zijn 
Koninkrijk . 

Wij vierden voor haar de H. Eucharistie ten Uit· 
vaart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo 
op 25 november 1982 en daarna brachten we haar 
stoffelijk overschot naar het Crematorium in 
Usselo. 

Haar gedachtenis zal bij ons voortleven. 
Moge zij toegang v inden In Het Koninkrijk van het 
nieuwe Jerusalem. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo Ov , november 1982 




