
Dankbare herinnering aan 
Antonius Bernardus Stevering 

sinds 12 december 1989 weduwnaar van 
Elisabeth Maria Hengstermann 

Een hand die zwaaide als we gingen 
een dank je wel voor jullie bezoek, 
zijn herinneringen aan onze Pa 
die voor altijd afscheid van ons nam, 
11 jaar na Ma. 

Hij werd geboren te Westendorp op 26 januari 
1907. Op 8 november 1932 huwde hij met 
Elisabeth Maria Hengstermann waarna zij zich 
vestigden in Beltrum . Tot 1970 hebben zij 
gewoond op de boerderij aan de Zieuwentseweg. 
Daarna hebben zij samen nog een bijzonder 
gelukkige tijd beleefd aan de Ludgerstraat in 
Groenlo. Het leven verliep niet altijd over rozen. Al 
op zeer jonge leeftijd moest hij zijn ouders missen 
later, in 1945, zijn dochtertje Anna. Zoiets grijpt 
diep in in een mensenleven, maar zijn grote 
verdriet verzweeg hij altijd. Hij hield dat voor 
zichzelf. Hij was een man van weinig woorden en 
wilde niemand tot last zijn. Vanaf 6 december 
1999 verbleef hij in het woonzorgcentrum De 
Molenberg. Liefdevol was de atmosfeer en het 
contact met het personeel van de afdeling Las
onder waar hij op 23 september 2000 overleed. 
Gezamenlijk hebben we van hem afscheid geno
men in de eucharistieviering op 28 september 

2000, waarna wij zijn lichaam te rusten hebben 
gelegd op de R.K. begraafplaats te Groenlo. 
Pa we zullen je nooit vergeten. 

Je bent nu gegaan zoals je was: 
Heel vaak alleen en zonder klagen. 
En vooral niemand, niemand tot last, 
en niet al te veel vragen. 

Je bent aan dit leven niet meer gekluisterd, 
je zorgen zijn nu met de dood meegegeven. 
Over dood wordt vaak slechts gefluisterd 
alsof dat het eind is van ons leven. 

Als er gerechtigheid is na de dood, 
dan is er daarna werl<elijk leven. 
want wat de wereld jou soms bood, 
was niet altijd mooi om te beleven. 

Wat God biedt, nu je ons hebt verlaten, 
Is vol vreugde en zonder strijd. 
't is niet bezaaid met kuilen en gaten 
en duurt tot in eeuwigheid. 

Voor uw belangstelling en medeleven die wij 
mochten ondervinden bij zijn toch nog onver
wachte heengaan, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Groenlo, 23 september 2000. 




