
De bloemen bloeiden 
de vogels floten . 

En toen werd het stil. 



t 
In dankbare en fijne herinnering aan 

Anna Euphemia Henrica Geuke 
echtgenote van 

Gerardus Antonius Steggink 

Zij werd geboren op 11 maart 1935 te Tubbergen. 
Onverwachts is zij na een kortstondig ziekbed, te mid
den van haar geliefden, gesterkt door de Heilige 
Sacramenten der Zieken op 17 juli 2005 in het 
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo overleden. Na een 
gezongen Uitvaartmis op 21 juli in de parochiekerk 
van de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum hebben 
we haar te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats 
aldaar. 

Annie groeide op als jongste in een gezin van 6 kinde
ren waarbij haar vader overleed toen ze 3 jaar oud 
was. Na de huishoudschool kwam ze te werken bij 

• restaurant Kemperink te Tubbergen waar ze later met 
veel plezier aan terugdacht. 
Op 24 oktober 1968 trouwde ze met Gerard Steggink 
en ze gingen wonen in de ouderlijke boerderij van 
Gerard samen met de ouders van Gerard. 
Naast haar werk binnenshuis en bij Kemperink hielp 

ze graag mee op de boerderij. Zij was graag buiten en 
genoot van de dieren op de boerderij en van de natuur 
waar ze letterlijk middenin stond. 
De prachtig verzorgde tuin was haar domein, en elke 
bloem die uitbundig bloeide kwam van haar zorgende 
hand. Naast de tuin en de natuur genoot ze van de 
jaarlijkse vakantie in Oostenrijk, de familie bezoekjes 
en ontspanning middels t.v. 
Ze had veel verdriet dat hun huwelijk kinderloos bleef. 
In 1988 kwamen Gerard en Irma naast hen wonen. 
Van hun en hun kinderen, Marloes, Jan en Elke, 
genoot ze elke dag. Vol interesse volgde zij hun ont
wikkel ingen op school, de voetbal, volleybal en hun 
vriendjes die ook bij haar gastvrij werden ontvangen. 
Annie was hartelijk en meelevend. Zij was blij met de 
blijden en bedroefd met de bedroefden. 
Plichtsgetrouw en intens betrokken bij lief en leed 
bracht ze samen met haar man vele bezoekjes aan 
familie, noabers en vrienden. 

Onverwachts werd ze een week voor haar overlijden 
ernstig ziek waarna ze op zondag 17 juli 2005 rustig is 
ingeslapen in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. 
Rotsvast was haar geloof in God en nu geven we haar 
terug in de handen van de levende God in het ver
trouwen dat zij in vrede voortleeft bij Hem. 

Voor al uw blijken van belangstelling tijdens haar ziek
te en medeleven na haar overlijden van mijn zorgzame 
vrouw en onze lieve tante, zeggen wij u oprecht dank. 
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Gerard Steggink 
Gerard en Irma Aarnink 
Marloes, Jan en Elke 


