


Een liefdevolle herinnering aan 

Wim Steggink 

Wim werd geboren op 26 december 1928 te 
Hengelo (Ov.). Hij volgde z11n middelbare school 
opleiding aan het Twents Carmellyceum te Olden
zaal, waaraan hij in 1954 benoemd werd als leraar 
lichamelijke opvoeding. In 1956 trouwde hij met 
Francien en gingen zij in Oldenzaal wonen. 
Op school voelde hij zich in z'n element en hij was 
er trots op dat hij nooit één dag ziek was. 
Helaas kreeg hij op 54-jarige leeftijd toch proble
men met zijn gezondheid, zodanig dat hij moest 
stoppen met werken. 
Na jaren, die niet altijd gemakkelijk waren, onder
ging hij één jaar geleden een bypass operatie. 
't Was vreemd dat hij zich daarna toch niet goed 
voelde en een week geleden bleek dat hij onge
neeslijk ziek was. 
Zaterdag 3 mei 1997 is hij overleden. 

Wij willen bij deze iedereen bedanken voor de ge
toonde belangstelling en aanwezigheid. 

Francien Steggink-Willems 
Rob en Jolande 
Vincent, Marike en Joep 
Odile 

Naast de sport en verenigingsleven was zijn grote 
hobby tekenen en schilderen. Menigeen was blij 
met een schilderij of kerstkaart van Wim. Hij hield 
van alles wat de natuur te bieden had. Zijn vakan
ties bracht hij door in zijn favoriete land Italië, waar 
hij vorig jaar nog, met het hele gezin, in Toscane zijn 
veertig jarig huwelijk heeft gevierd. 

Zijn belangstelling voor mensen was groot. Hij 
kende iedereen en hield van gezelligheid. Toch was 
Wim een gesloten persoon en praatte hij niet graag 
over zichzelf. Hij was trots op zijn kinderen en sta
pelgek op zijn kleinzoon. Hij stond altijd voor ons 
klaar. 

Wim kende weinig rust en was steeds op zoek naar 
iets nieuws. 
Hoewel hij veel van zijn dromen heeft kunnen ver
wezenlijken, waren zijn ideëen nog lang niet op. 
We weten dat Je van ons hield, we hielden ook van 
jou en zullen je erg missen. 

Wim, rust zacht. 




