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In dankbare herinnering aan 

Hendr ikus Bernardus Stevelink 
echtgenoot van 

Hendrika Johanna Maria Wiegink 

Hij werd geboren op 13 maart 1916 te 
Agelo en overleed aldaar op 12 december 
1989. Wij brachten hem op 16 december 
1989 naar zijn laarsre rustplaats op de 
r.k. begraafplaats te Ootmarsum. 

Lieve Pa, 
Wat voelen we ons overvallen door je on
verwachte heengaan. hoe zwaar valt het te 
beseffen dat je er niet meer zult zijn en 
wat hadden we je nog graag een aantal 
jaren in ons midden gehad. 
Nagenoeg je hele leven stond jouw doen 
en laten in het teken van jouw grote liefde 
voor ma. ons gezin en je bedrijf. 
Voor ma was je veertig jaar lang een trouw 
en zorgzaam echtgenoot. Veel lief en leed 
hebben jullie met elkaar gedeeld. Eigenlijk 
kon je geen moment zonder haar. 
Voor ons kinderen was je een lieve vader 
waar we erg trots op zijn. Op de wijze. 
die jou zo eigen was liet je blijken wat 

je voor ons voelde en hoeveel je om ons 
gaf. 
Je kleinkinderen - Erwin en Frank well icht 
het meest - hadden in jou een .echte• opa 
die zich steeds bezorgd roonde om hun wel 
en wee. 
Op het bedrijf en de uitbouw daarvan was 
en mocht je met recht trots zijn. Gesteund 
door ma en samen met Henk heb je tot 
het laatst roe hieraan je beste krachten ge
geven: steeds hard werkend en met een 
vooruitziende blik. 
Graag was je thuis en genoot ervan als we 
er met z'n allen waren Bescheiden als je 
was eiste je weinig voor jezelf. Beminne
lijk en zacht van aard mocht je velen tot 
je vrienden rekenen. Groot was je eerbied 
voor de natuur. waar je zo graag mocht zijn. 
Pa, we zijn je dankbaar voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan en betekend. We 
zullen je missen en met gevoelens van 
warmte en liefde aan je terugdenken. 

Wij danken U allen voor uw medeleven. 
belangstelling, gebeden en troost bij het 
heengaan van mijn man. onze vader en 
opa. 

H.J.M. Stevelink - Wiegink 
kinderen en kleinkinderen 




