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Dankbaar gedenken wij 

ANTON IUS JOHANNES STEVELI NK 

sinds 16 maart 1980 weduwnaar van 

MARIA CHRISTINA VOLLENBROEK 

Hu werd geboren op 22 januari 1927 te 
Deurningen en overleed , gesterkt door het 
sacrament van de ziekenzalving in het Streek
ziekenhuis Midden Twente te Hengelo op 

30 augustus 1992. 
Voor hem werd de uitvaart gehouden in de 
St. Plechelmuskerk te Deurningen . Op 3 sep
tember hebben we hem te ruste gelegd naast 

zijn vrouw op het r.k . kerkhof aldaar . 

Zijn leven was onlosmakelijk verbonden met 
de boerderij , de plek waar hij is geboren 
en vele jaren van zijn leven heeft gewerkt . 
Samen met zijn vrouw wist hij het bedrijf uit 
te breiden tot zijn huidige omvang . Ook 
buiten de eigen boerderij was hij actief met 
vele zaken welke met het bedrijf te maken 
hadden. Samen hadden ze ook de zorg voor 
hun kinderen en zijn ouders . 

Te vroeg moest hij afscheid nemen van zijn 
vrouw op een moment dat ze het wat rus
tiger aan wilden doen. De verantwoordelijk
heid voor zijn kinderen en de boerderij rustte 
nu al leen op zijn schouders . Dit viel hem 
zwaar. Veel zekerheid vond hij hierbij in het 
geloof. Trouw bezocht hij elke zondag de 
kerk en het graf van zijn vrouw. 

Twee jaar geleden werd hij ziek. Gelukkig 
herstelde hij echter weer vlug en vol ver
trouwen ging hij de toekomst tegemoet. 
Onbezorgd genoot hij nog van een vakantie . 
Kort daarna bleek het herstel slechts tijdelijk . 
Toen hij besefte dat genezing niet meer mo
gelijk was, kon hij de kracht niet meer vinden 
om tegen zijn ziekte te vechten, al liet hij 
die niet blijken . Een lang ziekbed, waar hij 
angst voor had, is hem bespaard gebleven. 

Vader was geen man die zijn gevoelens met 
veel woorden tot uitdrukking bracht. Toch 
weten we dat hij tevreden en gelukkig was met 
zijn leven, vooral op die momenten dat zijn 
kinderen en kleinkinderen bij hem waren. 
Graag hadden we hem nog jaren in ons mid
den gehad . Troost putten we uit zijn thuis
komst in het Huis van God . 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en 
uw deelneming na het overlijden van onze 
vader en opa betuigen wij u onze hartelijke 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


