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In dankbare herinnering aan 

ALEIDA GESINA OLDE RIEKERINK 
weduwe van 

HENDRIKUS JOHANNES STEGHUIS 
en vriendin van 

GERRIT W. LEPPINK 

Zij werd geboren té Achterberg (Duitsland) op 12 
februari 1918. Door het Sacrament van de Doop werd zij 
opgenomen in de gemeenschap van Christus. 
Zij stierf onverwacht te Enschede op 21 maart 1991. 

Zoals ieder mens probeerde ook zij het geluk in het leven 
te vinden. Dat deed ze op haar eigen manier. Op 14 
oktober 1939 trouwde ze met Hendrikus Johannes 
Steghuis te Oldenzaal. Samen mochten ze het meest 
kostbare, wat een mens geven kan, aan hun drie 
kinderen geven: het leven zelf. Maar al snel moesten ze 
ook ervaren hoe betrekkelijk dat menselijk leven kan zijn. 
Reeds bij de geboorte stierf hun dochter: een groot 
verdriet, dat ze samen te dragen kregen. Jarenlang 
werkten ze met elkaar op de boerderij. Met alle liefde, die 1 

in haar was zorgde ze voor haar gezin en vooral ook voor 
haar man, die een zwak lichaam had, maar een sterke 
geest. Meer dan ooit hadden ze elkaar nodig, toen hun 
enige zoon door een ongeluk het leven verloor: hij was 
pas 31 jaar. Toen op 22 maart 1984 ook haar man stierf, 

moest ze verder haar eigen weg zoeken. De boerderij 
werd verkocht en ze ontdekte, hoe moeilijk het is alleen 
door het leven te gaan. Ze ontmoette een vriend en 
verhuisde van Losser naar Haakqbergen. Zo mocht ze 
haar laatste jaren delen met Gerrit. Ze vond haar plezier 
in allerlei spelletjes en in muziek. 
Aleida was een pittige vrouw, die haar eigen weg ging. 
Ze bewaarde veel in haar hart en het was dan ook 
moeilijk te raden, wat er in haar omging. Ze nam haar 
eigen beslissingen: daardoor plaatste ze anderen soms 
voor verrassingen. Maar bij alles, wat ze beleefde, bleef 
ze geloven in het leven zelf. Ze vertrouwde op een God, 
die leven wil voor mensen over de grens van de dood 
heen. Ze reisde graag. Ze stierf vlak voor het feest van 
het nieuwe leven: Pasen. We geloven oprecht, dat ze nu 
haar laatste reis heeft voltooid en dat ze haar 
bestemming heeft bereikt. In dat geloof hebben we op 26 
maart afscheid van haar genomen. Haar lichaam 
hebben we prijsgegeven aan het vuur van het 
crematorium te Usselo. 

'Dat ze mag kven in áe vreáe van áe J{eer. 

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt bij het overl ijden 
van onze lieve moeder, oma en vriendin. 

Fam. de Vries-Steghuis 
Fam. Steghuis-Hanterink 
Gerrit Leppink 


