
Ter dankbare herinnering aan 

Antoon Steffens 

echtgenoot van Paulien Brilhuis 
en vader van Berno en Wendy 

Hij werd geboren in de Gemeente Losser op 21 mei 
1930. Plotseling overleed hij thuis in Oldenzaal op 
26 juli 1994. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk hebben 
we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op 29 juli op 
de begraafplaats te Oldenzaal. 

Antoon groeide op in een gezin van 8 kinderen. In 1971 
trouwde hij met Paulien, met wie hij in liefde verbonden 
bleef; hij werd de zorgzame vader van 2 kinderen. Hij 
ging voort met het werk van zijn vader, met een gewei· 
dige inzet, tot het laatste toe. Hij was hard voor zichzelf 
en verlangde ook veel van zijn directe omgeving. Hij 
zorgde voor levensmiddelen voor zijn vele klanten, 
maar gaf daarbij ook middelen om echt met elkaar te 
leven door zijn manier van omgaan met de mensen, 
hartelijk, belangstellend en vol energie. 
Zijn familie en vrienden waren heel belangrijk voor hem. 
Hij hield van een vol huis; hij stond altijd voor hem klaar, 
in voor· en tegenspoed. Ook zij hebben hem enorm 
geholpen in zijn moeilijke tijd, waar hij heel dankbaar 
voor was. Antoon ging ook blijmoedig voort met het 
geloof, dat hem was meegegeven. Het werd een kracht 

in zijn leven. Hij leefde mee met zijn parochie en 
bezocht elke week trouw de Misviering in de parochie· 
kerk. Hij ging elk jaar naar de Gerardusprocessie in 
Overdinkel, al met al zo'n 50 keer. 
Hij had er veel moeite mee zijn ernstige ziekte te 
accepteren; afscheid nemen van zijn gezin kon hij niet. 

Antoon, Pa, we zullen je ontzettend missen. Toch 
mogen we tevreden zijn, dat je thuis in alle rust bent 
ingeslapen, waar we afscheid van je konden nemen. 

Afscheid nemen is misschien de moeilijkste opdracht 
die een mens voortdurend te verwerken heeft, zolang 
hij leeft. Afscheid nemen van geliefde mensen wil 
zeggen: aanvaarden wat pijn doet, er doorheen groeien 
zonder van binnen dood te gaan en een dankbare 
herinnering overhouden om verder mee Ie leven. 

Het is van 'hard' naar 'mild' gaan 
en daardoor andere mensen heel nabij komen. 

Wij danken U voor uw medeleven en belangstelling na 
het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader. 

Paulien Steffens-Brilhuis 
Berno en Conny 
Wendy 




