


In dankbare herinnering aan 

Antonius Franciscus Stevelink 
sinds 25 februari 1966 weduwnaar van 

Anna Maria Demmer 

Hij werd geboren op 4 juli 1919 te Reutum . 
Op 26 januari 2002 is hij toch nog onverwacht, 
maar niet onvoorbereid, overleden in het 
verzorgingstehuis "De Hofkamp" te Almelo. 
Na de gezongen uitvaartviering op 30 januari 
hebben we hem te ruste gelegd op het parochiële 

kerkhof te Zenderen. 

Bij het heengaan van onze zorgzame vader en opa 
komen heel wat gevoelens en gedachten naar 
boven. Daarbij overheersen de gevoelens van 
dankbaarheid en bewondering. 
Vader kwam op 4 juli 1950 als boerenknecht naar 
Albergen. Op 12 september 1951 trouwde hij met 
Annie Demmer, die na het overlijden van haar man 
met 4 kinderen was achtergebleven. 
Samen kregen ze nog 6 kinderen. Ze hadden het 
goed zo. 
Hij was een eenvoudig hardwerkende man. Samen 
met moeder heeft hij de boerderij opgebouwd tot 
een bloeiend bedrijf. Daarnaast stond hij ook altijd 
klaar voor anderen, waarbij niets hem teveel was. 

Een goede verstandhouding met de buren was hem 
dan ook alles waard. 
Het gezin werd in 1966 zwaar op de proef gesteld 
door het verlies van moeder. Hij stond nu alleen 
voor de opvoeding van zijn kinderen. Uit zijn geloof 
putte hij de kracht om deze moeilijke tijd door te 
komen. 
Vader was graag buiten. Tijdens het zware werk op 
het land kon hij tevens genieten van de mooie 
natuur, waar hij erg op was gesteld. 
De jacht was altijd zijn grote hobby, maar zijn werk 
op de boerderij en gezin gingen nu boven alles. 
In 1983 kreeg hij door 't verlies van Gerard weer een 
zware klap te verwerken. Hierbij heeft hij veel steun 
van zijn kinderen gehad. 
Vader was zeer begaan met het wel en wee van zijn 
kinderen en 25 kleinkinderen. 
Hij kon altijd erg genieten van hun aanwezigheid. 
"Weerkomm'n", zei hij altijd. 
Doordat zijn gezondheid hem de laatste jaren steeds 
vaker in de steek liet, moest hij telkens weer een 
stapje terugdoen. Dit viel hem zwaar. 

Vader, bedankt voor je toewijding, 
liefde en zorg voor ons allen. 

Voor uw medeleven zeggen wij u hartelijk dank. 

kinderen en kleinkinderen 


