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Gedenken wij in ons gebed 

Wi lhelmus Johannes Steenbeeke 
echtgenoot van 

Johanna Geertruida Maria Gerarda Meenhu1s 

Wim werd geboren op 22 augustus 1938 te 
Oldenzaal en hij overleed, na een kortstondige 
ziekte. op 6 juni 2000 in het ziekenhuis Twente· 
borg te Almelo 
Na een plechtige uitvaartmis op 10 jun, 2000 in 
de parochiekerk van de H. Nicolaas te Denekamp 
werd hij ter ruste gelegd op onze begraafplaats. 

Al wat gij gedaan hebt, hebt gij voor Mij gedaan•· 
(Ml. 25,40). 

Groot is ons verdriet om het onverwachte ster
ven van Wim. Wij missen een mens, die door z'n 
eenvoud en z'n behulpzaamheid voor iedereen 
veel voor anderen heeft betekend. De goede fa· 
milieband. die voor hem heel waardevol was 
kwam het meest sterk naar voren in ons gezin. 
Sinds de dag van hun trouwen, 29 Juni 1967, was 
het leven zonder Jo niet meer denkbaar. Hun 
liefde voor elkaar was hun levensgeluk en werd 
zichtbaar in vele kleine dingen. Zijn eigen huis 
was z n vakantie · adres. Voor z n beide kinde· 
ren was hij een vader uit duizenden. Niets was 
hem te veel. In wat hij met z'n handen presteerde, 
sprak z'n hart. 

De vijftig jaar als lid van de Koninklijke Harmo· 
nie St. Joseph verbond hem met z'n dierbare 
Oldenzaal en met vele goede vrienden. Zo bleef 
hij ook verbonden met de collega's uit z'n vree· 
gare werkkring Wim was dankbaar voor de 
vriendschap met zovele mensen. Hij genoot er
van. 

De plotselinge ziekte van de afgelopen weken 
heeft z'n gezondheid gesloopt. Hij heeft al z'n 
krachten gegeven. Al het mogelijke werd er voor 
hem gedaan. WiJ hebben hem als gelovig mens 
biddend bijgestaan. Zonder woorden. maar met 
een blik van liefde en van diepe verbondenheid, 
hebben wij elkaar op het laatst nabij mogen zijn. 
Zo hebben wij Wim uit handen moeten geven. 
Wij vertrouwen hem toe in Christus· naam aan 
onze hemelse Vader. 

Voor uw gebed en uw medeleven t11dens de ziek1e 
en na het overlijden van mijn lieve man en onze 
goede vader danken wij u van harte. Het doet 
ons bijzonder goed in deze moeilijke dagen van 
afscheid. 
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