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Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Maria Bonenkamp 
weduwe van 

Johannes Bernardus Stegers 
Zij werd geboren te Beltrum 7 januari 
1895 en is in de vrede van Christus aldaar 
overleden 31 maart 1982. Vanuit de 
parochiekerk hebben we haar te rusten 

,;, gelegd op het r.-k. kerkhof te Beltrum 

5 april 1982, 
Met dankbaarheid denken we terug aan 
deze moeder en oma, nu de Heer van 
leven en dood haar tot zich geroepen heeft. 
Haar taak op deze wereld is volbracht 
en ze mocht terugzien op een welbesteed 
leven, in dienst van haar medemensen, van 
haar gezin en allen die haar lief waren. 
Haar hele leven was ze gewend te zorgen 
en te werken voor de ander. Allen die 
haar gekend hebben, zullen getuigen dat 
ze .een zorgzaam, vriendelijk en godsvruch
tig kven heeft geleid. Ook heeft ze ziekte 
en tegenslag meegemaakt, maar deze wist 
ze in gelatenheid te aanvaarden en te 
verwerken. Haar troost vond ze in haar 
dienende liefde en gelovig gebed. met een 
bijzondere verering voor de moeder Gods 
Maria. Ze heeft steeds weer mogen er
varen wat betekent : wie goed doet, goed 

ontmoet. Door de jaren heen is ze gewor•• 
den, zoals we haar nu voor de geest halen. 
mild en blij, eenvoudig en meelevend, be
zorgd en diep godsdienstig. Haar christe-· 
lijk geloof beleefde ze in haar bidden en 
werken, al de dagen van haar leven. 
Dankbaar voor de goede verzorging thuis: 
heeft ze haar levenseinde in alle rust in 
Gods handen gelegd, in vertrouwen op, 
zijn barmhartigheid. 
Mijne dierbaren, ik ben blij dat ik zoveel: 
voor jullie mocht doen. Ik dank allen voor 
de goede zorgen en liefde voor mij, vooral 
mijn huisgenoten en mijn kinderen met 
hun familie, en allen met wie we verbon
den waren in lief en leed. 
Door geloof en liefde blijven we met 
elkaar verenigd. Weest goed voor elkaar 
en bewaart mij in uw gebed en herinnering. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw blijk van medeleven bij het 
overlijden van onze dierbare moeder, 
groot- en overgrootmoeder zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Kinderen, Behuwd, Kieln
en Achterkleinkinderen 


