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Dankbare herinnering aan 

Maria Hermina Vrielink 

weduwe van 
Johannes Hendrikus Steunebrink. 

Ze werd geboren te Rossum op 28 september 1915. 
Na een jaar liefdevolle verzorging 

in het Z.T.O. te Denekamp 
en gesterkt door het Sacrament van de Zieken, 

overleed zij geheel onverwacht 
op 29 maart 1999. 

Op Paaszaterdag 3 april hebben wij haar lichaam 
te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Denekamp. 

Met een gevoel van dankbaarheid kijken we terug op het 
leven van onze dierbare moeder en oma, die we zo plot
seling aan de dood hebben moeten afstaan. We zullen 
haar erg missen omdat ze altijd geleefd en gewerkt heeft 
voor haar gezin. haar echtgenoot, haar negen kinderen: 
zes meisjes en drie jongens. 
We hebben haar gekend als een goede en zorgzame 
moeder, die hard heeft moeten werken op de kleine 
boerderij. Toen wij, kinderen, groter werden en zij meer 
de vrije hand kreeg, heeft ze van het leven genoten 
vooral samen met Mientje, haar schoonzus. ' 

Veel _zorgen heeft ze gekend voor haar echtgenoot, die 
ernstig aan reuma leed. 
Bij alle drukke werkzaamheden vond ze tijd voor ont
spanning. Dansen, een feestje, een bruiloft: ze was er 
voor te _vinden want ze had een blij, opgewekt, 
levenslustig en zacht karakter, waardoor ze geliefd was 
bij velen. 
Ze hield van zingen, was een ijverig lid van het ouder
koor in de parochie. Ze was de spil in huis waar alles om 
draaide. Zeven jaar geleden overleed haar echtgenoot, 
onze vader en 2 Y. jaar geleden overleed ook Mientje 
haar hartsvriendin. Toen begon voor haar de eenzaam'. 
heid. Noodgedwongen door deze situatie werd zij in april 
1998 opgenomen in het verzorgingshuis te Denekamp, 
waar ze niet alleen was, maar altijd gezelschap zocht en 
vond bij haar medebewoners. Temidden van hen kon ze 
honderduit praten en ze voelde zich gelukkig echt thuis. 
Onverwacht is ze in het verzorgingshuis opgenomen en 
even onverwacht is ze plotseling gestorven, ofschoon ze 
haar hele leven geen ernstige ziekte gekend heeft. 
Ze was een gelovige vrouw: als koorlid sloeg ze geen 
kerkdienst over. In de kracht van haar geloof heeft ze 
gewerkt en kon ze haar levenskruis opgewekt dragen. 
Wij. die achterblijven. zijn dankbaar, dat we zo'n moeder 
en oma gehad hebben. 
Wij geven haar uit handen in het volle vertrouwen dat ze 
nu gelukkig mag zijn bij haar Heer en Schepper, samen 
met vader, haar overleden kindje en Mientje. 

Voor uw belangstelling en meeleven na het overlijden 
van onze dierbare moeder en oma, zeggen wij u hartelijk 
dank. Moge ZIJ een plek houden in ons hart. 

Familie Steunebrink 




