
-îer nagedachtenis aan mijn lieve man, 
onze fijne vader en opa 

Johannes Hendrikus Steunebrink 
echtgenoot van 

Maria Hermina Vrielink 

Hij werd geboren op 8 februari 1908 aan de Knik 
te Denekamp. Het grootste deel van zijn leven 
heeft hij hier gewoond, totdat hij, voorzien van 
het Sacrament van de Zieken, op 8 september 

1992 in de Heer is overleden. 
Op vrijdag 11 september hebben we t ijdens de 
uitvaartplechtigheid in de St. Nicolaaskerk af
scheid van hem genomen en hem daarna te 
ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats te Dene-

kamp. 

Voortkomend vanuit een groot gezin, in een tijd 
dat het hard werken was, is hij vooral landbou
wer geweest. Daarnaast heeft hij verschillende 
andere banen gehad, omdat zijn kleine boerderij 
niet voldoende was voor zijn vrouw en 8 kinde
ren. Zijn leven lang heeft hij hard w illen werken 
voor zijn gezin dat hem zeer dierbaar was . 
Zijn kinderen kwamen altijd op de eerste plaats. 
Hij liet dan ook steeds zijn bezorgdheid bl ijken 
door bij hun bed te bidden toen ze klein waren, 
of door op te blijven tot iedereen weer thuis was 
toen de kinderen groter waren . Mr::t wat voor 
problemen dan ook, kun je bij vader terecht, 
want het ging nooit om zichzelf. 

Zo'n 30 jaar geleden moest hij door de reuma 
die hij kreeg minder gaan werken, hoewel hijzelf 
graag door had willen gaan. En als hij zich goed 
voelde, mocht hij nog graag in de buurt wande
len, of als het even kon, bezocht hij zijn kinderen 
en kleinkinderen, waar hij erg blij mee was. 

De laatste twee jaar ging zijn gezondheid snel 
achteruit en was hij sterk gebonden aan zijn 
huis. De laatste weken merkte hij ook zelf dat 
zijn leven ten einde liep en had daar vrede mee. 
Nadat de familie tijdens zijn ziekenzalving af
scheid van hem heeft kunnen nemen, is hij twee 
dagen later vredig ontslapen. Zo 'n dood was 
zijn liefste wens: thuis sterven zonder te lijden. 
Wij hopen dat hij gelukkig is in het Huis van de 
Heer, waarvan we weten dat we elkaar daar zul
len weerzien . 

DANKBETUIGING 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, flj·
ne vader en opa, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

M H STEUNEBRINK - VRIELINK 
Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp, september 1992 


