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Wilt in uw gebeden bl ijven gedenken 

HENDRIK JOHANNES STEGHUIS 

Hij werd geboren in Noord-Berghuizen op 
21 augustus 1906. Als landbouwer sloot hij 
zijn kerkelijk huwelijk te Oldenzaal op 14 ok
tober 1939 met 

ALEIDA GESINA OLDE RIEKERINK 

Meer dan 20 keer heeft Hendrik in het zieken
huis doorgebracht. Dan voor dit en dan weer 
voor een andere kwelling. 22 maart 1984 
overleed hij onverwacht in "Oldenhove". Hij 
ontving het H. Oliesel en 27 maart 1984 volg· 
de de crematie te Usselo . ... 
Zijn levensloop is niet van die aard, dat we 
hem die zouden benijden. Vanaf 1942 begon 
zijn invaliditeit zich steeds meer af te tekenen. 
En wat dacht u? Ondanks alles behield Hen
drik zijn opgeruimd karakter. Hij was goed 
voor zijn vrouw en kinderen. Hij hield van ge
zelligheid en godsdienstig was hij in bijzon
dere mate. 

Zijn buren en vrienden konden steeds een be· 
roep op hem doen en dan stond hij er. Zelfs 
zijn paard gebruikte hij dikwijls om anderer 
te kunnen helpen. 
Daarna zagen we, dat hij telkens minder weer
stand kon bieden. Er volgde een hart-infarct 
en voor ons bleef de les, dat een mensenleven 
tijdelijk is op aarde, maar wij geloven ook. dat 
alleen bij God rust is te vinden. H ij laat ons 
nooit in de steek . Het antwoord van de Heer 
is immers: "Al zou ••.. een mooder •.•. haar kind 
vergeten, neen, Ik vergeet u nooit." Js. 49.15. 

Geborgen in u vind ik zekerheid: 
Ik bid, dat toch allen beseffen, 

dat uw hulp alleen 
hun kleinheid groot doet zijn. ps. 131. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van mijn dierba· 
re man, onze zorgzame vader en opa, zeggen 
wij u hierbij onze oprechte dank . 

A.G . Steghuis-Olde Riekerink 
kinderen en kleinkinderen. 




