
t 
In dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Steenbeke 
weduwe van 
Hendrikus Johannes Schopbarteld 

Zij werd geboren te Denekamp op 19 augustus 
1900 en overleed na voorzien te zijn van de 
H. Sacramenten der Zieken op 29 april 1994. 
Haar lichaam hebben we ter ruste gelegd op het 
parochieel kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp op 2 mei 1994. 

Na een gezegende leeftijd van 93 jaar is onze 
tante in de nacht van 29 april 1994 van ons 
heengegaan. Tevreden en gelukkig is ze rustig 
ingeslapen. Tante Anna was zoals ze was. Lange 
tijd van haar leven woonde ze samen met haar 
man in Oldenzaal. Ook na de dood van haar man 
bleef ze daar wonen. Ondanks alles leefde ze 
verder, ze gaf steun waar ze kon. Vrijwel dage
lijks bezocht ze met een bloemetje het graf van 
haar man wat ze met liefde deed. 
Ze verzorgde haar broer en zus door hen in het 
bejaardenhuis te bezoeken. Na een ongeval kwam 
ook zij daar te wonen, ging haar eigen weg en zo 
was ze altijd bezig. 

Nadat haar broer en zus waren heengegaan 
bleef ze alleen achter, ze werd ouder en ze 
voelde zich soms eenzaam. Ze sprak de laatste 
tijd rustig over de dood, ze was moe en kon niet 
meer. Ze genoot van de liefdevolle verzorging 
van de zusters om haar heen en op zo'n leeftijd 
mag dat ook. Tante Anna, je miste je overleden 
familie, je man Hendrik, maar je wist ook dat je 
aanspraak kreeg van mensen die om je gaven, je 
was blij met kleine dingen, je hield van mooi zijn, 
dankbaarheid liet je ook merken. 
In die geest ben je van ons heengegaan: tevre
den. Tante Anna je bent nu daar waar je wilde 
zijn. Moge zij rusten in vrede. 

Stilte 
In alle stilte 
Voet je de kilte 
In alle kalmte 
Voet je de warmte 
In alle rust 
Voel je bent uitgerust. 
Maar er komt een nieuwe dag 
Dat je van een nieuwe ervaring genieten mag. 

Namens de familie Oude Wolcherink 
bedankt voor uw medeleven. 




