
Om te moeten missen wat onmisbaar is 

t 
Bernardus Jozef Steunebrink 

echtgenoot van 

Geertruida Maria Josephina Benneker 

Hij werd geboren te Denekamp op 12 maart 
1912. Na voorzien te z,jn van de H. Sacra
menten der zieken. overleed hij plotseling 
in het ziekenhuis te Oldenzaal 6 februari 
1984. Hij werd te rusre gelegd op het pa-

rochiekerkhof van de H. Plechelmus te 
De Lutte op 9 februari 1984. 

Vader was een blij en levenslustig man, die 
met moeder bijna 35 jaar lief en leed deel
de. Hij heeft het leven gekend als een op
gave, want er moest hard gewerkt worden. 
Het mooie en voor zijn familie onvergete
lijke is toch wel dat hij tot zijn laatste uren 
toe kalm en nuchter is gebleven. 
Hij was ook een man die gezien was. een 
gezellig prater, die met iedereen kon om
gaan. 
Z'n hobby's waren de duiven en het tui
nieren. Daarnaast namen z'n kleinkinderen 
een grote plaats in in z'n hart. 

Lieve man. ik zal je erg missen. maar uit 
de liefde die je mij altijd hebt gegeven 
hoop ik de kracht te kunnen putten om dit 
verlies te aanvaarden. 
Wij zullen hem altijd dankbaar zijn voor zijn 
zorg en alle inspanningen voor ons. En wij 
bidden. dar hij bij 0 . L. Heer de vrede en 
de vreugde voor altijd zal vinden. 
En wij beloven dat wij als kinderen moeder 
zullen helpen en steunen. nu zij er alleen 
voor staat. Wij hopen dat alle familie en 
bekenden dat ook zullen doen. En we bid· 
den voor haar Gods hulp af om verder te 
gaan in geloof en vertrouwen. 
U Maria, wees zijn en onze voorspraak. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Voor uw blijken van medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader 
en opa, bedanken wij U oprecht. 

G. Steunebrink • Benneker 
Annet - Bennie 
Marian • Gerard, Michiel 
Gerrit • Jeanette, Renske 




