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In dankbare herinnering aan 

mijn lieve man, onze pa en opa 

EVERHARDUSGERARDUS 
JOHANNES STEGGINK 

(Kess 'n Eej) 

echtgenoot van 
Anna Maria Theresa 

Groeneveld 

Eef werd geboren op 5 mei 1934 te Nutter, als zesde kind in 
een groot katholiek gezin van 12 kinderen. Het was een sober 
bestaan in de beginjaren van zijn leven. Hard werken in 
goede harmonie, met het mooiste overhemd voor diegene, die 
zondags ' s morgens als eerste opstond. 
Na de lagere school in Ootmarsum en de ambachtsschool in 
Oldenzaal trad Eef als tinllllerman in dienst bij Ten Oever in 
Oldenzaal en daarna bij Hnlshof in Tubbergen. De opgedane 
ervaring kwam hem goed van pas toen hij begin zestiger jaren 
in Lattrop zelf begon met het aannemen van werk. De eerste 
stappen op weg naar het huidige bouwbedrijf. 
Eef leerde Annie kennen in 1960. Vier jaar later traden ze in 
het huwelijk en vestigden zich aan de Kerkstraat te Reutum. 
Na de geboorte van Ewald en Anja braken er moeilijke tijden 
aan voor het jonge gezin, toen Eef al op 33-jarige leeftijd 
werd getroffen door een hersenbloeding. Het was de periode 
waarin de vastberadenheid en tomeloze inzet van A1111ie, 
samen met Eer s broer Gerrit zorgden voor continuïteit van 
het bedrijf Mooie jaren volgden vol liefde voor elkaar en 
voor zijn levenswerk: het bouwbedrijf Vol trots droeg Eef in 
1992 het bloeiende bedrijf over aan Ewald en hij vond het 
prachtig om het iets rustiger aan te kwmen doen. Ook daarna 
bleef hij echter actief bij het bedrijf betrokken. De baas werd 

"plasbaas", en elke vrijdagmiddag werd op kantoor op 
gezellige wijze nagepraat over de wekelijkse beslommerin
gen, waarbij Eef zorgde voor de gehaktballen. Hij was een 
man van eenvoud, had aandacht voor iedereen en was daar
door geliefd bij velen. Zwernnien en kegelen waren zijn 
hobby's waar hij wekelijks tijd voor uittrok. Aan het fietsen, 
wandelen, kaarten en reizen samen met Annie, en met name 
ook hun laatste vakantie naar Litouwen, heeft hij veel plezier 
beleefd. 
Eef, de trotse opa van 6 kleinkinderen waarniee hij graag ging 
voetballen of een rondje om de loodsen wandelde. De laatste 
jaren nam z'n gezondheid enigszins af "Ik ben dankbaar en 
een heel tevreden mens", nierkte Eef steeds vaker op. Als 
gevolg van opnieuw een hersenbloeding werd Eef op 
28 oktober j.l opgenomen in het Twenteborg Ziekenhuis te 
Almelo, waar hij na een week van hoop en vrees, na voorzien 
te zijn van het H. Sacranient van de Zieken, op woensdag 
3 november is overleden. 
Op 6 november daar op volgend, hebben wij na een plechtig 
gezongen uitvaart in de parochiekerk van de H.H. Simon en 
Judas te Reutum hem te ruste gelegd op het parochiële 
kerkhof aldaar. 

Eef. je hebt van het aardse bestaan iets heel kostbaars 
gemaakt. We zullen je altijd blijven herinneren als een 
liefhebbende man, een fijne vader en fantastische opa. 

Voor uw blijken van belangstelling en niedeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze lieve pa en opa zeggen 
wij n onze oprechte dank. 

Annie Steggink - Groeneveld 
kinderen en kleinkinderen 

Reutum, 6 november 2004 
Kerkstraat 93 


