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Dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Jozephien Steunebrink 

Mien werd geboren te Denekamp op 4 februari 
1910 en overleed plotseling op 16 juli 1996. We 
hadden haar 20 juli voor het laatst bij ons tijdens 
de viering van de H. Eucharistie in de St. Nico
laaskerk te Denekamp, waarna wij haar begra
ven hebben op het parochieel kerkhof aldaar. 

Geboren en getogen aan de Knik heeft heel haar 
leven in het teken gestaan van onderweg zijn. 
Na de lagere school is ze in betrekking geweest 
op boerenbedrijven, in de konfektie en de hore
ca. Ze werkte er hard en onverstoorbaar. Klagen 
was haar vreemd, want plicht ging voor alles. 
Thuis kon ze het goed vinden met haar broer 
Johan, overleden 8 september 1992 en schoon· 
zus Marie. Altijd was zij bezorgd om hun wel
zijn. Heel sterk hebben we dat ervaren toen pa 
ziek was. En waar ma was, daar was ook, ,oons 
Mien", zoals ze altijd door de kinderen genoemd 
werd. Ze was een tweede moeder voor hen. Ook 

had ze een goede verhouding met Jo en Gerad. 
In haar vrije tijd ging ze. teon ze nog goed kon, 
graag naar de gym en de bejaardensoos. K!oot· 
schieten is een geliefde sport voor haar geweest. 
Maar het meest hield ze van wandelen, kilome
ters ver en vaak zag je haar dan vergezeld van 
haar trouwe hondje Jimmy. Juist daarom was ze 
bekend bij velen in ons dorp en daarbuiten. 
Onderweg zijn was haar tweede natuur. We zei· 
den wel eens van haar dat ze onderweg wel eens 
zou kunnen sterven en het is uitgekomen. On· 
derweg kort bij huis is ze onwel geworden en is 
Mien in vrede van ons heengegaan. 
God zal haar trouwe dienares zeker een goede 
plaats in de hemel bereid hebben. Daar is ze 
als laatste van haar generatie weer verenigd met 
haar familie en zal ze in liefde en zorg, die haar 
altijd zo eigen was, met ons verbonden blijven. 
Tante Mien, je houdt een warme plaats in ons 
hart! 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
lijden van mijn schoonzuster en onze tante be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

De familie 




