
Je wil wa.:1 .:1terk 
je kracht raakte op 
een an/woord 1:, er niet 
we ;:uilen je m,:,.,en ... 



In dankbare herinnering aan 

Gerrit Steinmeijer 

echtgenoot van Lidy Maathuis 
en papa van Marloes 

Hij werd geboren op 25 juli 1942 te Oldenzaal. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
overleed hij thuis op zaterdag 11 maart 1995. 
Op woensdag 15 maart 1995 werd de Uitvaart
mis in de Manakerk gehouden, waarna we hem 
te ruste hebben gelegd op het kerkhof te Olden
zaal. 

Gerrit groeide op in een gezin van 7 kinderen. 
Op 31 januari 1970 trouwde hij met Lidy en na 
7 jaar werd Marloes geboren, op wie ze zolang 
hadden gewacht. 
Marloes was alles voor hem, hij kon intens ge
nieten van verhalen, die ze vertelde. 
Hij was heef zorgzaam voor Lidy. Familie en 
vrienden konden altijd op hem rekenen. 
Zijn werk was voor hem heel belangrijk, hij heeft 
dat altijd met veel liefde gedaan. 
Een grote hobby van hem was het zingen 1n het 
Groot Gemengd Koor, waar hiJ veel plezier aan 
beleefde. 
Toen hij vorig jaar het bericht kreeg, dat hij on-

geneeslijk ziek was, was dat voor hem het be
gin van een zware strijd. Steeds was er weer 
hoop na ondergane behandelingen, hij wilde nog 
zo graag in ons midden blijven. 
Hij heeft erg toegeleefd naar zijn 25-jarlg huwe
liJk en wij zijn dankbaar dat h11 dit nog mee heeft 
mogen maken. 
Nadat hij nog van een korte vakantie heeft mo
gen genieten, ging zijn toestand snel achteruit. 
De laatste week heeft hij hard gevochten voor 
zijn leven. 
Met veel steun van familie en vrienden hebben 
we hem thuis kunnen verzorgen, maar uiteinde
lijk heeft hij de strijd op moeten geven. 

Je hebt je hele leven lang voor iedereen klaar 
gestaan, we gunnen je nu je rust. 

We danken U voor de belangstelling, het mede
leven en de steun tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden. 

Lidy en Marloes Steinmeijer 




