


Ter Herinnering aan 

Jos Berends - van Steden 

Josefina Theresia van Steden werd geboren op 24 
maart 1930 te Borne. Samen met haar twee broers 
en vier zussen bracht ze haar jeugd door in Borne 
waar haar ouders een schoenenwinkel hadden. Het 
was een leven van hard werken voor het gezin, 
waarbij ook de crisisjaren en de tweede 
wereldoorlog indrukwekkend waren. 

Jos was creatief en dat bleek uit haar beroep als 
hoedenmodiste en uit haar altijd modieuze, vaak 
zelfgemaakte kleding. 

In 1957 trouwde ze met Piet Berends, een keuze 
vanuit haar hart. 

Direct na hun trouwen brachten zij enkele 
maanden door in Zweden. In Hengelo werden de 
kinderen Ria, Anita en Hans geboren. 
In 1967 verhuiste het gezin naar Haaksbergen waar 
de kinderen na de middelbare school het huis 
verlieten. Dit was voor Jos een keerpunt in haar 
leven. De zorg voor de kinderen had voor haar 
altijd voorop gestaan. Nu gaf ze samen met Piet 
haar leven invulling. Hierbij kwamen de 
verschillende interesses naar voren. 

De laatste drie jaren van haar leven waren zwaar 
door ernstige ziekten en het overlijden van Piet. 
Met alle mogelijke kracht pakte ze de draad van 
het leven telkens weer op. Dit werd door velen 
bewonderd. 

Ze vond het fijn om bij de kinderen en 
kleinkinderen te zijn en gelukkig was dit op vele 
momenten ook mogelijk, ook tijdens het laatste 
stukje van haar leven waarin ze ernstig ziek was. 

Jos voelde zich het meest thuis in haar eigen 
huiselijke kring. Ze zorgde ervoor dat daar alles in 
orde was. Er uit gaan op z'n tijd vond ze ook erg 
fijn: een kort bezoek, een kleine vakantie met de 
kinderen. Ze was erg betrokken bij het wel en wee 
van de kleinkinderen en had voor hen altijd een 
vriendelijk woord. Ze was blij als de kinderen het 
goed hadden en vroeg weinig voor zichzelf. Ze kon, 
vooral de laatste jaren, blij zijn met kleine dingen. 
In vele grote en kleine momenten zullen wij haar 
blijven herinneren. Zo blijft ze bij ons. 

Uw warme belangstelling tijdens de ziekte en na 
het overlijden van Jos was voor haar en is voor ons 
een grote steun. 
Hiervoor willen wij u oprecht danken. 

De Kinderen en kleinkinderen 

Haaksbergen, 27·12·01 




