
In liefdevolle herinnering aan 

Elisabeth Maria 
Steggink-ter Denge 

"Lies" 

Op 3 Januari 1919 werd Elisabeth ter Oenge geboren te 
Losser, in een gezin van zes kinderen. Haar ouders had· 
den een café. welbekend als café de Klomp. Daarnaast 
runde zij een kolenhandel en een klein boerenbedrijf. 
Lies wilde graag studeren om verpleegster te worden. 
Toen dit thuis niet gesteund werd besloot ze de kap· 
persopleiding te volgen in Essen te Duitsland. Kort 
daarna trouwde ze met Hendrik Steggink. Samen kre· 
gen ze drie kinderen: Wil. Hans en Annemarie. 
Naast het gezin hadden zij een succesvolle dames- en 
herensalon in hartje Losser. Lies kende dan ook ieder
een in het dorp en iedereen kende Lies. 
Na jaren te kampen met een kwakkelende gezondheid, 
stierf vader Hendrik op 4 augustus 1969. Vijf jaar la· 
ter ontmoette Lies, Jelle Biemold uit Glanebrug. "Opa 
Jelle" zoals hij door de kleinkinderen werd genoemd 
was al snel niet meer weg te denken uit het gezinsle· 
ven. Samen hebben zij nog 20 jaar een zeer goed en 
fijn leven geleefd. 
Met de jaren van hard werken achter hen, kwam er 
de ti jd om onvergetelijke reizen naar Mexico, Amerika 
en de Canarische eilanden te maken. Ook genoten zij 
samen op de fiets van de vertrouwde Twentse omge
ving. Lies hield van de natuur, van andere culturen en 
geloven. 
Ze had een groot hart voor minderheden en de zwakke· 

ren in de samenleving. Zo hielp zij hen door jaren lang 
te werken voor tafeltje dekje. Ze hield van autorijden, 
lezen. lekker koken en eten. Samen met Jelle keken ze 
naar voetbal en schaatsen op tv. en tot op hoge leeftijd 
kreeg zij eens per week orgelles. 
Op 1 juli 1998 stierf Jelle en brak de laatste fase van haar 
leven aan. Ze had er moeite mee om weer alleen ver
der te gaan en te merken dat ze langzamerhand steeds 
meer alleen kwam te staan en afscheid ook moest ne
men van haar onafhankelijkheid. Desondanks bleef ze 
ook bij tijd en wijlen genieten van contacten met fami
lie, buren, vriendinnen en het clubje dames in de Lutte. 
Haar droge humor en bijzondere vertelling van haar ei
gen geschiedenis zorgde ervoor dat zij tot het eind van 
haar leven door jong en oud werd bezocht. 
Haar wens was om in haar eigen omgeving te sterven. 
Helaas konden wij die wens niet in vervulling laten 
gaan. De laatste drie weken is zij zeer liefdevol verzorgd 
in Oldenhove te Losser. Wel hebben wij kunnen vol· 
doen aan haar wens om in haar laatste uren bediend te 
worden door de pastoor. Op zaterdag avond 25 februari 
2012 om 22.05 uur vlak na het toedienen van het laatste 
sacrament is zij rustig ingeslapen. 

Dag moeder, omie, oma, buurvrouw en vriendin. 
Het is goed geweest, rust zacht... 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van onze moeder en oma, willen wij u hartelijk dan
ken. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 




