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In dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Geertruida Steffens - Asslnk 

Weduwe van Johannes Hendr.kus Martinus SteHens. 

Op 22 juli 1914 werd zij geboren te Lonneker. Ze over· 
leed gesterkt door het Sacrament van de Zieken, op 2 
juni 2ooo in het V.T.O. teOidenzaal. Op 6 juni daarop
volgend hebben we tt)dens de U1rvaartm1s in de 
parochiekerk van de H. Nicelaas te Denekamp 
afscheid van haar genomen, waarna we haar te ruste 
hebben gelegd op de R.K. begraafplaats te Hengelo 
(Ov.) 

Marie groeide op te Lonneker in een gezin van zes kin· 
deren. In de geborgenheid van een goed gezm kon ~e 
zich ontwikkelen tot een evenwichtige, jonge mens, dte 
hield van wandelen, zwemmen en dansen. Van karak· 
ter was ze meegaand en open. Toen ze op 20 apn 
1940 in het huwelijk trad, opende dtt de weg naar een 
gelukkige toekomst. Ondanks de oorlogsJaren heeft ze 
met vader een rijk leven 9ehad. Ze werd moeder van 
vter kinderen. De bakkenj voor brood en banket. de 
winkel en het gezin vroegen toen al haar aandacht. Het 
waren intensieve jaren, waarin er veel moest worden 
opgebouwd. In 1954 moest door een probleem van 
buiten nog eens op een andere locatte begonnen wor
den. 
Moeder was steeds het mtddelpunt. Vooral rond de 
drukke kerstdagen was het hard werken. geblazen. 
Toch wist ze als moeder dat alttJd te combtneren met 

de vroegmis op Kerstmis en met een fijne sfeer in ons 
gezm. Het waren al met al gelukkige )aren voor on~e 
ouders en voor ons, hun ktnderen. Het zomerhUISJe 
nam daarbij een belangrijke plaats in. 
Hier kon ztj intens genteten van de natuur. Verder 
waren bloemen en p[anten heel belangrijk voor ha~r. 
Veel veranderde er na het overlijden van vader tn 
1983. 
Gelukktg bleef ze open voor an~eren . Samen _met 
goede vrienden heeft ze veel geretsd naar het bUtten
land In 1985 verhuisde ze vanuit Enschede naar 
Denekamp. Ook hier voelde ze zich snel thuis . Ze 
zocht contact met anderen en bleef haar favonete 
sport -zwemmen- beoefenen. . 
Ondertussen was ze oma geworden. Voor haar klein
kinderen was ze er als een lieve oma, die met belang
stelling hun levensweg volgde. 
Vter Jaar geleden overleed haar oudste zoon Gerard. 
Ook voor haar was dit een groot verdnet. Als gelovtge 
mens vond ze bij God kracht en troost In gebed. 
Een half jaar heeft ze doorgebracht op de Molenkamp 
te Oldenzaal en sinds augustus vorig jaar werd ze op 
een uitstekende wijze verpleegd in het verpleeghuts 
Twente · Oost te Oldenzaal. 
Ze was aan het einde van haar krachten toen ze hier 
het Sacrament van de Zieken onrving. Het heeft haar 
gesterkt en voorbereid op het heengaan naar het 
andere leven bij God. Dat ze bij Hem tn vrede mag ZIJn. 

Voor uw gebed en uw medeleven tijdens de ziekte V!ln 
onze moeder, oma en overgrootmoeder danken WIJ u 
van harte. Het is ons tot troost en sterkte 10 deze 
dagen van afscheid. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 


