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In dierbare herinnering aan 

Anna Geziena Euphemia Pegge - Krabbe 

sedert 1975 weduwe van 

Johan Hendrikus Pegge 
Zij werd geboren op 22 augustus 1916 te Denekamp en 
owrleed op 29 JUii 2004 in het verzorgingshuis aldaar. 
Na een gezongen Uttvaartmis op 4 augustus in de 
St. Nicolaaskerk hebben we haar begeleid naar haar laat· 
ste rustplaats. 

Moeder, voor haar naaste omgeving 'Zus Krabbe of Oons 
Zus'. werd geboren in een groot gezin, waarin eenvoud, 
werklust en plezier het beeld bepaalden van haar jeugd. 
Haar hele leven heeft ze in Denekamp gewoond en 
geleefd. waarvan b11na 50 iaar aan de Beatrixstraat. Na de 
lagere school bezocht ze de huishoudschool i'I Noord· 
Deurningen om vervolgens een aantal dienstbetrekkingen 
te vervullen, waarbij plichtsbetrachting vanzelfsprekend 
was. Daarnaast was er op de boerderij van haar ouderlijk 
huis attiid wel werk voorhanden. Omstreeks 1940 leerde ze 
vader kennen met wie ze in 1945 in het huwelijk trad. 
Lieve moeder, utt jullie huwelijk werden de kinderen Maria, 
Johan en Gonda gebor~n, die mei toewijding en geduld 
werden opgevoed. Een lieve moeder die er attijd voor ons 
~i's. Waar raad. en ?aad tekort schoten bracht een kaarsje 
b11 Moeder Maria uttkomst. De zorg voor vader die al jong 
g_etroffen was door suikerziekte, beperkte J8 e
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igen moge· 
liJkheden, maar was voor JOU vanzelfsprekend. Het overh1-
den van vader in 1975 bracht 119el 119rdne1 maar de woor· 
den van vader om niet bij de pakken neer te gaan zitten 

gaven je de krach! en de moed om hel leven verder invul· 
llng te geven. 
Met de komst van ie kleinkinderen Suzanne en Evelien 
kreeg dat een nieuwe dimensie. Mei zorg, ondersteuning 
en belangstelling heb 1e hen zien en helpen opgroeien tot 
volwassen mensen 1n een onderlinge band, die intens en 
hefdevol was. 
D~or je sociale instelling legde je makkelijk contacten. Met 
vriend1_nnen werd er veel gekaart, gezwommen, gewandeld 
en gefletst. Graag ging je ook op bezoek bij je broers en 
zussen. De reizen naar Rome, Lourdes en meer dan 25 
keer naar Kevelaer gaven je veel voldoening en plezier. Je 
was betrokken bij de medemens en je kon met beperkte 
middelen gelukkig z11n. 
!3•1z<>r:1d9r was het contact met de famifie Wigger, bijna 40 
,aar ~ bufen aar:i de Beatnxstraat. Ze stonden ~ante 
Pegge alt1id ter zijde . Met name nadat ongeveer 5 jaar 
geleden de wrsch11nselen van de ziekte van Parkinson 
zichtbaar wer~en, werd door hen veel zorg g09even. Het 
overh1den van ie dochter Maria, greep diep in in 1e lewn en 
ondanks de veerkracht, die je vond in het geloof, kon je dit 
verhes moeilijk verwerken. 
In december 2001 was opname 1n het verzorgingshuis in 
Denekamp nodig. Hier ben je ruim 2,5 jaar liefdevol ver
zorgd. Zondag 25 juli ben ie gevallen. De gevolgen waren 
erger dan men 1n eerste onstantie dacht. Woensdags ver· 
slechterde de toestand vn1 plotselong. Ziekenhuisopname 
werd overwogen, maar in de loop van de nachl ben je "' je 
slaap overleden. 

Lieve moeder en oma, we zullen 1e erg missen, maar 
troosten ons met alle f11ne herinneringen. 

Voor uw blijken van belangstelling ti1dens haar leven, haar 
vertllijf in het verzorgingshuis en na haar overlijden danken 
wij u hartelijk. Onze b11zondere dank gaat utt naar Jo 
W1gger en hel verzorgend personeel van het verzorgings
huis in Denekamp. 

Denekamp, 4 augustus 2004 
Kinderen en kleinkinderen. 


