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Voor uw hartelijk meeleven bij de Eucharistie· 
viering en het afscheid van onze vader en groot· 
vader willen wij U oprecht danken. 

Moge dit een herinnering zijn aan hem, die geboren 
is te St. Nicolaasga op 17 februari 1890 en bij zijn 
doop de naam ontvlng van: 

Hendrik Steneker 
hij was sinds 1962 weduwnaar van 

Akke Meijer 

en stierf te Apeldoorn op 22 december 1975. 

Na de afscheidsviering op 27 december in de 
Sint Martinuskerk te Vaassen hebben we zijn 
lichaam ter ruste gelegd bij zijn dierbare vrouw. 

Zijn kinderen, 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Een vastberaden man met grote leefkracht is na 
een langdurige ziekte toch nog onverwacht van 
ons heengegaan. Hij wilde nooit iemand tot last 
zijn en daarom is het misschien, dat hij zefls 
het sterven alleen wilde doen. 

Hij heeft veel mooie dagen gehad, maar ook tijden 
met teleurstelling en eenzaamheid heeft hij ge· 
kend. Dit overkwam hem vooral na het smartelijk 
verlies van zijn dierbare vrouw. 

Hij kende vele verlangens tot op hoge leeftijd, 
maar was nuchter genoeg om te weten, dat 
sommige dingen nooit gebeuren. Zijn verlangen 
om naar Lourdes te gaan voedde hij door telkens 
opnieuw een zelfde tijdschrift daarover uit te 
lezen, maar tegelijk deelde hij ook mee, dat hij 
de Kerstmis wel niet halen zou. Zo onderwierp 
hij zich aan Gods besch ikking en dat heeft hij 
ook gedaan bij zijn sterven. 

O God, wij smeken U, geef hem uw vrede, uw 
onbezorgd geluk en uw volledige rust. Hij zal bij 
U al de zorg en de genegenheid vinden, waaraan 
een mensenhart zo'n behoefte heeft. 

Zijn vele kinderen en kleinkinderen hebben hem 
op deze aarde niet vergeten. Casa Bonita (huis 
van goedheid) heeft hem goed verzorgd. Allen 
zullen wij hem blijven gedenken in onze gebeden. 

God, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige 
licht verlichte hem. 




