
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS GERHARDUS 

STEUNEBRINK 

echtgenoot van 

Theresia Maria Oude Ophuis 

Hij werd 25 september 1925 geboren te 
Beuningen {Ov.). Na voorzien te zijn van 
het H. Oliesel is hij plotseling op 31 maart 
1989 te Oldenzaal overleden. Op 5 april 
1989 na de Uitvaartmis in de parochiekerk 
te Beuningen werd zijn lichaam begraven 
op het kerkhof aldaar. 

Goede God, vanaf mijn jeugd heb ik on· 
dervonden, dat U als een echte Vader 
de mens ook wel eens in een verdrietige 
situatie laat terecht komen. Het leven Is 
vaak een leerschool. Toch zie ik met 
grote dankbaarheid terug op mijn leven. 
Ik heb zeer veel steun ondervonden van 
mijn dierbare vrouw. Op 25 september 1957 
- tevens mijn verjaardag · hebben we el· 
kaar liefde en trouw beloofd voor het 
leven. We hebben ervaren dat er leed en 
droefheid is maar deze ook weer In 
vreugde kan veranderen. 
In de ogen van moeder en de kinderen 

was vader een echte hartelijke man en 
vader voor het hele gezin. Hij hield bij
zonder van recht en kon heel moeilijk 
onrecht verdragen. Daar kwam hij openlijk 
voor uit. 

Als rechtgeaarde Twentenaar voelde hij 
zich verbonden met de geboortegrond en 
bleef hij verknocht aan het land en de 
natuur, waar hij met liefde heeft gewerkt. 
Hij zal als een levenslustig man in onze 
herinnering blijven, die als echtgenoot en 
vader alles voor zijn gezin over had en 
weinig voor zichzelf eiste. 

Lieve Pa, graag hadden we u nog wat 
jaren bij ons gehouden. Zo mocht het niet 
zijn, maar u blijft in ons voortleven. We 
zijn trots op onze vader, we zullen pro
beren zijn voorbeeld te volgen. 

Voor uw medeleven bij het onverwachts 
overlijden van mijn lieve man en onze 
vader, betuigen wij onze welgemeende 
dank. 

Th. M. Steunebrink-Oude Ophuls 
en kinderen 




