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IN MEMORIAM 



"Laat nu 
je lieve handen rusten. 
Ze hebben 
al genoeg gedaan. 
Ze droegen 
's levens/ast en lusten 
en brachren 
altijd liefde aan". 

Bedroefd maar dankbaar willen wij 
blijven denken aan 

Maria Josephina Koop. 
In De Lutte werd zij geboren op 26 sep· 
tember 1907 en sedert 19 juni 1935 ge
huwd met 

Bernardus Marinus Stegeman. 
Op zondagmorgen, de dag des Heren, 
21augustus1988, is zij gesterkt door het 
Sacrament van de ziekenzalving vol over
gave en rustig ingeslapen. 
Na de Eucharistieviering op 25 augustus 
hebben we haar te ruste gelegd op het 
parochiekerkhof te Losser. 

Nu wij afscheid moeten nemen willen wij 
dat doen in haar geest. 
Een f ijn mens is van ons heengegaan. 
Wij verliezen in haar een liefdevolle en 
gelovige vrouw, moeder en oma. 
Op de gezegende leeftijd van bijna 81 jaar 
heeft zij een lang, werkzaam en vrucht· 
baar leven afges!oten. 

Zolang haar krachten het toelieten heeft 
zij gewerkt en gezorgd voor haar man, 
kinderen en kleinkinderen, 
Haar grote gastvrijheid en hartelijkheid 
waren kenmerkend. 
Het leven leerde haar zichzelf niet te tel· 
len: met genoegen deelde zij alles wat ze 
had met anderen. 
Wat ons overblijft is haar voorbeeldig 
leven en de fijne herinneringen aan haar 
bewaren wij in grote dankbaarheid. Her
inneringen aan een gelukkig huwelijk van 
53 jaar, temidden van een groot gezin. 
Het ziekbed voorafgegaan aan haar over
lijden heeft ze moedig gedragen. Tot de 
laatste dag bleef ze aanspreekbaar en 
wilde gesterkt worden met het Sacrament 
van de ziekenzalving. 
Ze was niet bang om te sterven. Ze wist 
van zichzelf dat haar leven goed besteed 
was. 
Ze was steeds dankbaar voor alle hulp 
aan haar besteed tijdens haar ziekte. 
Dat zij nu na haar leven van zorg en ar
beid bij God mag leven in vreugde en 
vrede. 
Moge zij vanuit de hemel voor ons allen 
een voorspreekster b 1 ijven. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en 
voor uw aanwezigheid bij de uitvaart en 
begrafenis zijn wij U zeer dankbaar. 

In naam van allen, 
B. M. Stegeman 


