
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 
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Wij gedenken in dankbaarheid 
mijn man en onze vader en opa 

Herman Steggink 

Vader werd geboren op 21 juni 1928 te Nut
ter. Op 24 september 1952 is hij in het huwe
lijk getreden met Sien Eertman. Vader was 
een hardwerkend man, die zich met heel zijn 
persoon inzette voor het welzijn van zijn 
vrouw en kinderen. Met veel liefde en zorg 
heeft hij zijn gezin omringd. Hij wilde niets 
liever dan een goede toekomst voor zijn kin
deren.Hij was een lieve opa. De kleinkinderen 
waren zijn grote vreugde. 
Vader was iemand met een sterk verantwoor
delijkheidsgevoel. Eenvoudig en beschei~en 
zonder zich op de voorgrond te plaatsen gmg 
hij zijn levensweg. Serieus en eerlijk als hij 
was, was het een man op wie niemand tever
geefs een beroep deed. 
Hij heeft doorgewerkt zolang als hij kon. De 
laatste tien jaren van zijn leven heeft hij door 
zijn lichamelijke handicap niet meer dat 
kunnen doen, wat hij zo graag wilde. Het 
heeft hem moeite gekost dit te aanvaarden. 
Voor zover hij kon, heeft vader zich ingezet 
voor de bouw van het nieuwe huis, waarvan 

hij slechts een jaar heeft kunnen genieten. 
Opgenomen in het streekziekenhuis te Al
melo voor een chirurgische ingreep, waar hij 
zo tegen opzag, werd de ziekte zo gecom
pliceerd dat de meest intensieve zorg geen 
genezing mocht bieden. 
Bewust ontving hij in groot geloof het sacra
ment van de zieken. Op 12januari 1988 ging 
hij in vrede van ons heen. Op 15 januari d.a.v. 
hebben wij tijdens de eucharistieviering af
scheid van hem genomen en hem te rusten 
gelegd op het parochiekerkhof te Reutum. 
Hoe onbegrijpelijk het heengaan van vader 
voor ons ook is, wij putten kracht uit het 
geloof, dat in het leven van v~_der zo'n be)ang
rijke plaats innam. Moge h1J nu delen m de 
vreugde van het eeuwige Licht. 
Dankbaar voor zijn goede voorbeeld, houden 
wij vader in gedachten. 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en mede
leven ondervonden na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

Sien Steggink - Eertman 
Kinderen en kleinkinderen 

Reutum, januari 1988 
Kaps~eg 55 




