
Met grote dankbaarheid denken we terug 
aan 

JOHANNA BERcNOINA HAER 
weduwe van 

BER~ARDUS ANTONIUS STEFFENS 

Zij werd te Losser geboren op J J aug. 1900 
en is na voorzien te zijn van t Sacrament 
van de Zieken in het ziekenhuis te Olden
zaal overleden op l.J madrt 197'1 Vanuit de 
Mariak:.rk hebben we haar begraven op 't 
kerkhof re Oldenzaal. 

Vele jaren lang was Hanneke Steffens een 
begrip in Berghuizen. 
Met grote ijver en doortastendheid dreef zij 
de eerste jaren de zaak. terwijl haar man 
de zorg had voor de bakkerij en de bui
tendienst. Samen hebben zij de zaak uit
gebouwd. Daarbij had zij de zorg voor vele 
kinderen. 
Gastvrij als ze was. ontving zi1 vele men
sen en kon door gebrek aan tijd er maar 
moeilijk toekomen om anderen te bezoe
ken. Trouwens zij hield er van om thuis te 
1ijn. Daar voelde zij zich gelukkig. 
Misschien is dit ook wel 'n reden geweest 
waarom zij later zo teruggetrokken leefde. 
Het was voor haar 'n groot offer. dat ruim 
5 jaar geleden haar man door de dood 
werd weggenomen. 

Wel was het voor haar een troost en steun. 
dat zij daarna steeds op de eerste vrijdag 
de H. Communie mocht ontvangen. want 
zij was een vrouw met een sterk geloof 
en een groot Godsvertrouwen. 
Het was jammer dat zij de laatste jaren 
geesteli1k achteruitging en dat zij tot twee 
maal roe haar heup brak. 
Hoewel zij de leeftijd der sterken mocht 
hereiken, werd de laatste heupbreuk aan
leiding van haar levenseinde. 
Haar kinderen. kleinkinderen en vele an
deren zullen haar niet gauw \'ergeren. 
Moge de H. Gerardus Majella. rot ''ie zij 
zo \'aak in haar leven gebeden heeft haar 
beçeleid hel:ben naar de Heer van leven 
en dood. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
onze lieve moeder. groot· en overgroot
moeder, zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen, behuwd- en 

kleinkinderen 
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