


Vol liefde herinneren we ons 

Johannes Bemardus 
Oude Steenhof 

"Bep'n Jan" 
echtgenoot van Riek Geerdink 

Hij werd geboren op 12 februari 1924 te Tubbergen. 
Op woensdag 26 april 2000 is hij overleden in het 
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. 
Na de plechtig gezongen uitvaartdienst op 1 mei in 
de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen hebben we 
hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het 
Parochiële kerkhof aldaar. 

Pa, oudste zoon uit een gezin van 10 kinderen werd 
geboren aan de Oranjestraat - Koffiesteg - te 
Tubbergen. Op 11 mei 1948 trouwde hij met 
'Kösters' Riek uit Vasse. Ze gingen bij opa wonen in 
het ouderlijk huis. Er werden 7 kinderen geboren. 
Pa heeft een groot deel van zijn leven hard moeten 
werken om zijn gezin te onderhouden. Eerst als 
fabrieksarbeider, later als stratenmaker bij Plegt. In 
weer en wind, niks was hem teveel, legde hij steen 
voor steen. Ook in de vrije uren heeft hij menig 
steen "op de kop getikt". Het woordje 'nee ' kende hij 
niet. Iedereen moest en zou geholpen worden. 
Eigenlijk kon dit op latere leeftijd niet meer zo 
goed, want zijn gezondheid vertoonde barstjes, 
waardoor het allemaal wat minder werd. Maar dit 
deerde hem niet. Samen met ma had hij het goed. 
Zijn inmiddels in getal groeiende kleinkinderen 

waren zijn passie. Wat heeft hij met ze gespeeld en 
gelachen. Wat kon hij vertederd toekijken als één 
van hen weer eens wat kattenkwaad uithaalde. 
Vooral als zijn kleinkinderen bij hem in de buurt 
waren straalde hij . Het was mooi om gezamenlijk, 
eerst hun 40-jarig huwelijk en 2 jaar geleden nog 
hun 50-jarig huwelijk te vieren. Samen met ma 
genoot hij hiervan. Toen hij 1,5 jaar geleden gecon
fronteerd werd met een ernstige ziekte, ging het 
aanvankelijk nog redelijk goed met hem. Hij was 
geen zeur, ook nooit geweest en hief altijd zijn hand 
omhoog ten teken dat het goed met hem ging. Toen 
zijn toestand toch verslechterde en hij bij sommige 
dagelijkse dingen de hulp van ma nodig had, kon hij 
dit maar moeilijk accepteren. Toch schikte hij zich 
in zijn lot. Op 2e Paasdag 's morgens in alle vroegte, 
werd pa voor de derde keer getroffen door een -dit 
keer - zeer ernstige hersenbloeding. Hij is naar het 
ziekenhuis gegaan en zou niet meer terugkomen. 
Twee dagen lang is hij omringd geweest door zijn 
kinderen en al zijn kleinkinderen en met ma die niet 
van zijn zijde week. Woensdag in het middaguur is 
hij ingeslapen. 

Het is goed zo, maar we zullen je ontzettend missen. 

Voor alle blijken van belangstellling tijdens de ziek
teperiode en medeleven die wij van u mochten ont
vangen na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij U oprecht dank. 

Riek Oude Steenhof - Geerdink 
Kinderen en kleinkinderen 
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