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In ons gebed en ooze herlooering blijft 

dankbaar voortleven 

ALEIDA JOSEPHINA STEUNEBRINK 
echtgenote van 

Jan Ruël 

ZiJ werd !geboren in de gemeente Losser op 
6 maart 1904. In een gelukkig huwelijk van 
bijna 56 jaar hebben vader en moeder de 
zorg gehad voor een gezin van negen kinde
ren. Naast vreugde heeft het gezinsleven ook 
verdriet gekend. Twee kinderen overlede11 op 
zeer jonge leeftijd en hun zorgenkind Truus 
overleed toen ze 18 jaar oud was. 

Lief en leed, armoede en rijkdom, ziekte en 
gezondheid, zoals het huwelijksformulier van 
onze tijd het uitdrukt. heeft moeder samen met 
vader gedeeld. Io een tconomich moeilijke tijd 
hebben onze ouders hard moeten werken voor 
het levensonderhond van hun groot gezin. 

Vol zorg voor haar kinderen stond moeder 
's morgens het eerst op en ging 's avonds het 
laatst naar bed. 
Met grote ijver en liefde ging zij de gangen 
van haar huishouding na en werkte met vader 
mee op de boerderij . 
Heel veel liefde en 2:org had ze voor haar 
kleinkinderen. 

Toen ze op haar oude dag niet meer zo goed 
kon, genoot ze van de tcltvisie en lezen. 

Vol eenvond was ook haar geloofsleven. ZiJ 
kon veel missen en heeft ons steeds voorge
houden dat geven beter is dan ontvangen. 

Na het ontvangen van het s~crament der zieken 
is moeder In rust en overgave overleden op de 
avond van Goede Vrijdag, toen we in de kerk 
het lijden en sterven van 002:e Heer Jezus 
Christus overwogen. 
Woenidag na Pasen, 2 april 1986, hebben we: 
haar na de Eucharistieviering ten afscheid be
graven op het kerkhof van de St. Nicolaas
parochie te Denekamp. 

Moge het voor moeder nu altijd Pasen zijn. 

Maria, Moeder van altijddurende biJstaod, bid 
voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 

overlijden van onze beminde echtgenote, moeder, 

behuwdmoeder en oma. betuigen wij u onze 

oprechte dank. 
Familie Ruël 

Denekamp. april 1986 

J. Benneker, koster. Denekamp 




