
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 



t In dankbaarheid gedenken wij 

Gerhardus Johannes 
Joseph Aarnink 

echtgenoot van 
Maria Gesina Hermina Steggink 

Vader werd geboren te Reutum op 26juni 1923 op 
het erve ,.Snoeijman". 'Op 6 november 1956 trad 
hij in het huwelijk . Met heel zijn persoon wist hij 
zich verbonden met zijn gezin. Het geluk van 
Marie en de kinderen stond hem steeds voor ogen. 
Hij leefde van harte met hen mee. 
Gezond en sterk heeft hij al zijn krachten gegeven 
voor de opbouw van de nieuwe boerderij. Hij 
heeft zichzelf niet gespaard. 
Johan was een markante persoonlijkheid. Hij 
zocht zijn kracht meer in de daad dan in het 
woord. Met enkele woorden kon hij, soms op 
humoristische wijze, zijn gedachten verwoorden. 
Hij was een wilskrachtig man, die nastreefde wat 
hem voor ogen stond. 
Meegaand met de snelle ontwikkelingen van de 
tijd, ging hij met overleg te werk. In samenspr~ak 
nam hij zijn beslissingen. Zijn verantwoordehJk
heidsgevoel was getekend door zorgzaamheid 
voor thuis en bedrijf. 

Johan was het liefst thuis te midden van zijn 
gezin. In zijn geregelde kontakten met mensen, 
was hij altijd attent en meelevend, bijzonder voor 
hen die het moeilijk hadden. Hij was altijd ten 
dienste bereid, eenvoudig en bescheiden. Zijn 
kennissenkring was groot . 
Nog midden in het leven staande, ging zij~ inte
resse uit naar jacht, natuur en sport. Plotsehng op 
zondagmiddag 30 april 1989, ging Vader in vrede 
van ons heen. 
Hij heeft in geloof geleefd en hij is in geloof 
gestorven. 
Tijdens de eucharistieviering daags voor 's Heren 
Hemelvaart, hebben wij afscheid van hem ge
nomen en hem te rusten gelegd op het parochie
kerkhof te Reutum. Bidden wij dat de Heer aan 
Johan een plaats mag bereiden in het Huis van 
Zijn Vader. 

Voor Uw medeleven hetgeen voor ons tot grote 
steun is geweest na het geheei onverwacht over
lijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Marie Aarnink - Steggink 
en kinderen 

Reutum, 3 mei 1989 
Hakeweg 5 


