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Wij vragen Uw gebeden voor 

GERARDUS JOHANNES STEFFENS 

weduwnaar van 

AGATHA MARIA BOUWMA 

Geboren te Weerse lo op 10 december 1898 

en overleden te Hengelo Ov op 3 mei 1982. 

Hij was een godvruchtig mens. Bij zijn harde en 
lange werk als kleermaker zong hij vaak het hoog
ste lied, vooral de Gloria's en Credo's waren niet 
overges lagen. Hij is verdienstelijk l id geweest van 
het parochiële zangkoor in de parochie van Onze 
Lieve Vrouw van A ltijddurende Bijstand. Hij heeft er 
ook een paar keer de koster vervangen. Hij heeft 
een zwaar leven gehad met zijn zeer langdurig 
zieke vrouw, en toch was het een slag voor hem , 
toen hij haar missen moest. 

In Backenhagen gekomen heeft hij veel plezier be
leefd aan het schilderen van vele schilderijen. 
Daarin kon hij zich echt uitleven. En toen daar een 
bejaardenkoor kwam, was hij er weer bij. Op 
30 apri I zong hij samen met de andere bewoners 
nog het hoogste l ied. Maar die dag kwam opnieuw 
een ernstige ziekte naar boven . die hem nu fataa l 
werd. Hij was zeer gelovig en bewust gesterkt door 
de heilige ziekenza lving. Hij overleed gehee l kalm 
en rustig, kennelijk In vol vertrouwen op God. Wij 
hebben voor hem de H. Eucharistie ten Uitvaart 
gevierd op 6 mei in bovengenoemde parochiekerk 
en hem te ru0,ten gelegd in het graf van moeder op 
de begraafplaats aan de Deurningerstraat. 

Hij ruste in vrede 
en moge de Moeder Gods hem ontvangen. 

GEESTELIJK TESTAMENT VAN VADER EN OPA. 

In het verleden ligt het heden 
en in het heden ligt het eeuwige. 
Zo men doet, zo men ontmoet, 
en zo men leeft, zo zal men sterven. 
God is de heerschappij . 
Aan Hem hebben wij te gehoorzamen , 
Zijn geboden te onderhouden. 
Het is niet genoeg te bidden, 
w,; hebben ook onze p i ,chten 
Het eerste gebod God bovenal te beminnen 
het tweede daaraan ge lijk: de naaste. 
Dat al les omvat de Liefde, 
en die de liefde bezit, bezit alles, 
zonder liefde is men niets. 
Daarom: wees waakzaam . 
Bid om Gods Zegen, 
dat je op alle wegen 
in vrede en liefde mag leven. 
Draag God d iep in je hart, 
dan ken je geen smart. 
Wees sterk en houdt moed: 
het wordt je duizendmaal vergoed . 
W i I men God behagen, 
Ga je kru is met li efde dragen. 

AVE MARIA. 
G. Steffens. 

Voor uw b lijk van deelneming na het overlijden van 

onze lieve vader, groot- en overgrootvader, zeggen 

wij u onze oprechte dank. 

Hengelo Ov, mei 1982 

K inderen, k le in- en 
achterk Ie i nkînderen 


