
Dankbaar gedenken wij 

Maria Geertruida Steghuis 
weduwe van 

Franciscus Cornelius Klievik 

Zij werd geboren in Losser op 14 mei 1910. Gesterkt 
door het sacrament van de zieken is zij in Oldenzaal 
overleden op 2 augustus 1991. Biddend hebben 
wij afscheid van haar genomen in de St. 
Antoniuskerk cp 5 augustus en haar daarna 
begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Bij haar heengaan uit deze wereld verdient zij het 
om een vrouw genoemd te worden met wilskracht 
en doorzettingsvermogen. Want haar leven is 
bepaald niet over rozen gegaan, maar heeft heel 
wat moeilijke tijden gekend. Toch gold voor haar 
'luctor et emergo', ik worstel en kom weer boven. 
Want altijd wist zij toch weer de moeilijkheden te 
boven te komen en klagen in moeilijke momenten 
was er voor haar niet bij. 
Wij nemen in haar dan ook afscheid van een 
zorgzame moeder en oma, die altijd met volle inzet 
geleefd en gewerkt heeft voor haar gezin en de 
zaak en die er in slaagde om op een evenwichtige 
wijze aan beiden tijd en aandacht te schenken. 

Samen met haar man heeft zij vijftig gelukkige 
huwelijksjaren gekend, waarin zij met elkaar de 
schouders onder het leven zetten. 

Als oma had zij altijd belangstelling voor haar 
kleinkinderen en wist hen te begrijpen, want zij bleef 
bij de tijd en kon zich daardoor ook in hun denken 
en doen verplaatsen. 
De laatste anderhalf jaar heeft zij doorgebracht in 
het Verpleeghuis 'Oldenhove'. Dat is voor haar, 
ondanks de goede verzorging, een hele moeilijke 
tijd geweest. Want vanwege een verlamming kon 
zij niet meer praten en dat was voor haar, die zo 
graag met anderen mocht converseren en verhalen 
mocht vertellen, verschrikkelijk verdrietig. 
Ondanks de droefheid om haar heengaan, zeggen 
wij toch ook dankbaar dat haar sterven voor haar 
een bevrijding betekent. 
Moge voor haar nu werkelijkheid geworden zijn wat 
staat in de psalm: 

Rust in vrede. 

'Als God ons thuis brengt, 
dat zal een droom zijn'. 

Voor de vele blijken van belangstelling na het 
overlijden van onze moeder en oma betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, augustus 1991 




