
Dankbaar denken wij terug aan 

Johannes Gerardus Steffens 
weduwnaar van Geertruida Johanna Hannink 

eerder weduwnaar van Wiiheimina Christina Nij land 

Geboren te Weerselo 15 oktober 1893. 
Overleden te De lden 11 februari 1984. 

Begraven te Hengelo ov 15 februari 1984. 

Vader had een groot plichtsgevoe l en een ernstige 
levensopvatting. Daarbij was hij een diepgelovig 
man en had hij een groot godsvertrouwen. Dit gaf 
hem het gevoel van zekerheid. dat God uiteindelijk 
alles ten goede zou leiden. vooral In de be langrijke 
en moeil ij ke perioden van zijn leven. 
Hij heeft een bewogen leven achter de rug. In het 
begin van zijn zeer gelukig huwelijk met zij n eerste 
vrouw, verruilde hij het boerenbestaan In Weerselo 
met het burgermansleven in Oldenzaal en de a,beid 
in de textie l. Na 7 jaar huwelijk overleed na een 
langdurige ziekte zijn eerste vrouw, hem in groot 
verdriet achterlatend met 4 kleine k inderen. 
Broers en zusters van zijn overleden vrouw namen 
enige Jaren de kinderen l iefdevo l op. Toen trok hij 
Anna Hoonhorst uit Raalte aan als hulp voor huis· 
houding en opvoed ing. Deze is 10 j aar gebleven. 
waarna zijn dochters de huishouding overnamen. 
Toen zijn kinderen al lemaal hun plaats en bestem
ming hadden gevonden, trouwde hij na 27 j aar we
duwnaarschap zijn tweede vrouw en keerde tevens 

terug naar het boerenbestaan. Meer dan 25 jaar heb
ben ze samen heel erg gelukkig gewoond op hun 
boerenbedoeninkje aan de Deurningers traat in Hen· 

gelo: een bijna paradijselijk bestaan. 
Door ouderdom en ziekte genoodzaakt naar een 
bejaardentehuis te gaan, hebben ze nog enkele 
jaren vred ig en ge lukkig geleefd in St. Joseph te 
Delden. Na het overlijden van zijn vrouw in 1981 
zei vader vaak: .,Jammer dat moeder dood is, ik 
heb niks meer aan mijn leven, altijd zo alleen". 
Vader zal in onze herinnering b lijven als een vrien
delijk man, altijd goed gemutst, niet verbitterd. 
ondanks gevoel ige tegenslagen. Op de afceling van 
het bejaardenpension noemden ze hem "het zonne
tje". Z ijn optimisme en levensvreugde werkten 
aanstekelijk. Hij was al tijd blij, als je hem kwam 
opzoeken; bijna kinderlijk gelukkig en dankbaar, als 
j e iets voor hem meebracht. 

Vred ig en gerust is hij teruggegaan naar zijn Oor· 
sprong. 

Hij laat bij ons een leegte achter. 

Voor Uw b lijk van meeleven na het overlijden van 

vader en opa, danken wij U hartelijk. 

Hengelo ov, februari 1984. 




