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Dankbaar herdenken wij 

Hendrik Bernard Stegglnk 
(Hein). 

HIJ werd geboren op 21 november 1907 te 
Volthe. HIJ Is thuis gestorven op zaterdag 6 sep
tember 1997 na voorzien te zijn van het H. 
Sacrament der Zieken op vrijdag 8 augustus. 
Na een gezongen uitvaartviering hebben wij 
hem te ruste gelegd op het kerkhof te Rossum 
op woensdag 10 september 1997. 

Een zorgzame man, vader en lieve opa, aan wie 
wij met dankbaarheid terug zullen denken, Is 
van ons heengegaan. 
Bijna 59 Jaar heeft hl] samen met Marle ten 
Dam lief en leed gedeeld. BIJ hem draalde alles 
rond zijn grote gezin en zijn werk. 
Uitslapen was hem vreemd. 
Bijna 50 Jaar lang ging hij naar z'n wer~ In de 
zuivelfabriek te Rossum. 
Daarnaast had hl] thuis z'n boerderlJ~e. waar hij 
veel plezier aan beleefde. 
Na zijn vijf en zestigste ve~aardag kreeg hij 
ruimte en tijd voor andere bezigheden, zoals 
het halen van z'n rijbewijs. 

Het werk thuis werd zijn hobby. Steeds meer 
werd hij behulpzaam In de keuken. Aardappels 
schillen liet hij nooit aan een ander over. 
Trouw ook waren zijn bezoeken aan de gymles· 
sen. Nooit zou hij d e missen. 
Verder genoot hij van allerlei activiteiten door en 
voor de bejaarden. 
In onze herinnering zal hij blijven voortleven als 
een secuur, bescheiden man, met grote belang
stelling voor mensen waarvan hll zich de klein· 
ste dingen uit het verre verleden kon herinneren 
als de aag van gisteren. 
Je hoefde niet met hem In discussie te treden 
als het ging om hoofdrekenen en aardrl]kskun· 
de, dat verstond hl] als de beste. 
Vader was een diepgelovig man en trouw 
bezoeker van de kerk. Alleen de laatste maan· 
den liet zJJn lichaam dat bezoek niet meer toe en 
was zijn plek voor In de kerk leeg. 
WIJ zlln God dankbaar, dat hij thuis temidden 
van zfJn vrouw, kinderen en naaste familie vre
dig In mocht slapen. 

Moge Hein rusten In vrede. 

Voor uw belangstelling tijdens zijn leven en na 
zijn overlijden danken wij U hartelijk. 

M. Stegglnk • ten Dam 
Kinderen en kleinkinderen. 




