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Ma was een sterke, wilskrachtige vrouw met veel 
doorzettingsvermogen. 
Dat hebben wij ook gedurende haar ziekte
periode kunnen ervaren. 
Ze was altijd positief, humoristisch en diep 
gelovig. 
Ze was een bijzonder lieve vrouw voor Pa en 
een lieve, zorgzame moeder en oma voor ons, 
met een luisterend oor en goede raad voor 
iedereen. 
Ze had alles over voor de kinderen en klein
kinderen. 
Samen met Pa heeft ze haar uiterste best 
gedaan om ons een zo goed mogelijke opleiding 
en toekomst te geven. 
Ook zelf heeft ze op latere leeftijd nog een 
cursus Engels gedaan. 

Ma hield ook van gezelligheid en mensen om 
zich heen. Zo was de zondagmiddag altijd 
bestemd voor kinderen en kleinkinderen, die 
dan ook elke zondag weer met plezier op 
bezoek kwamen. 
Ma was altijd actief, bezig thuis of met fietsen, 
wandelen, lezen of puzzelen. 
Ze verveelde zich nooit. 
Toen ze begin 2002 hoorde dat ze onge
neeslijk ziek was, bleef ze de positieve kanten 
van het leven zien, gesterkt door haar geloof. 
Pa en Ma hebben hierin veel steun aan elkaar 
gehad. 
Ze heeft van het leven genoten, zolang het 
kon. Helaas bleek twee weken geleden dat 
haar gezondheid sterk achteruit ging en dat 
het einde snel naderde. 
Ze is op 17 augustus, voorzien van het Heilig 
Sacrament der Zieken, vredig van ons 
heengegaan. Ze is gestorven op de wijze 
waarop ze heeft geleefd, zoals ze dat zelf 
graag wilde. 
Ma is voor ons tijdens haar leven een groot 
voorbeeld geweest en dat zal ze ook blijven. 

Voor de vele blijken van deelneming bij haar 
ziekte en na het overlijden van Ma zeggen wij 
u onze oprechte dank. 

Herman Stege 
Kinderen en kleinkinderen 


