


In onze dankbare herinnering leeft voort 

GERHARDUS JOHANNES STEINMEIJER 

Hij werd in Losser geboren op IO decem
ber 1899. Hij trouwde op 8 oktober 1935 
met 

Hermanna Geertruida Maria Frieling 

en God schonk hun vele kinderen. Naar
mate de jaren vervlogen, trouwden de kin
deren, zijn vrouw stierf op 15 dec. 1972. 
Bijna 80 jaar oud werd hij opgenomen in 
het ziekenhuis van Oldenzaal en stierf al 
daar op 5 maart 1979. Op 8 maart d a.v. 
hebben wij afscheid van vader genomen 
tijdens de Uitvaartdienst in de Drieëenheids
kerk te Oldenzaal. waarna wij hem aldaar 
te ruste hebben gelegd op 't r.k. kerkhof. 

Na een voltooid leven heeft God zijn trouwe 
dienaar tot zich geroepen. 
Wij geloven dat het zo goed is, omdat de 
dood over hem gekomen is op een mo
ment dat hij daar zelf helemaal aan toe 
was. op de gezegende leeftijd van bijna 
80 jaar. 
Behalve al~ verlossing uit zijn ziekte, zien 
wij als christenen deze dood vooral als 
overgang naar het nieuwe leven bij God, 
naar Wie heel zijn vertrouwen uitging. 
Wanneer wij terugdenken aan zijn leven 
onder ons. dan zijn wij zijn kinderen en 

kleinkinderen God dankbaar dat wij zo'n 
goede vader en opa mochten hebben. Zijn 
leven werd gekenmerkt door zorg en toe 
wijding voor de zijnen. Meer dan 35 jaren 
was hij gelukkig getrouwd met zijn vrouw. 
Enige malen zijn zij samen als pelgrim naar 
Lourdes getrokken. 't genadeoord van de 
H. Maria. 

Opgenomen in het ziekenhuis. bleek hij 
een ernstige kwaal te hebben. God heeft 
hem uit zijn lijden verlost. 

Gebed 
God van alle leven 
wij bidden U. 
laat vader samen met moeder 
delen in uw eeuwige vreugde. 
Maak hen tot een nieuwe mens. 
Laat hem deelnemen aan uw leven 
dat geen einde kent. 

Mogen onze gebeden hem blijvend ver
gezellen. 

Voor uw blijken van medeleven en deel
neming en de laatste eer bewezen aan 
onze lieve vader. behuwdvader en opa. 
zeggen wij U onze hartelijke dank. 

De Familie 

Oldenzaal. maart 1979 


