
In vrede ruste 

Truus Stagge 
Geertruida Hcnderika Johanna 

Truus werd in Groningen op 1 oktober 1918 geboren. 
Zij is op 1 O mei 2003 in het verpleeghuis "de Hartkamp" 
te Raalte overleden. na voorzien te zijn van het 
Sacrament der Zieken. 
Op vrijdag 16 mei d.o.v. hebbenwehaarnadegezongen 
uitvaanmis in de Basiliek van de H. Kruisverheffing te 
Raalte te ruste gelegd op de R.-K. Begraafplaats 
te Groningen. 

De laatste twee jaren is het met Truus bergafwaarls 
gegaan. en moest ze regelmatig naar het ziekenhuis. 
Ze voelde zich toen vaak ellendig. 
Ze is altijd een fiere, sterke vrouw geweest, echt een 
Groninger. 
Daarom ontving ziJ op 20 maan de ziekenzalving in het 
Geenruiden Ziekenhuis om haar zwakke en broze 
gezondheid in de handen van God te leggen. 
Haar leven heeft toch voor een groot gedeelte gestaan 
in het teken van de dienstbaarheid. 
Tot t 948 was ze bij haar ouders, zij was enige dochter 
in het gezin Stagge. Toen is ze naar Borne gegaan, 
naar het "Witte Huis" en werkte ze in de keuken. In dat 
huis kregen jonge meisjes en vrouwen tijdelijk een 
onderdak om weer op verhaal te komen. 
In 1953 ging ze met pastoor van Rijn mee naar 
Vriezenveen om de huishoudelijl<e taken van de pastOrie 
op zich te nemen. 

In 1959 verhuisde ze naar een grote pastorie in 
Utrecht, de Ludgerusparochie. In deze parochie was 
het veel drukker en kwam er voor Truus veel meer 
afleiding. 
In 1968 verhuisde zij naar de pastorie in Lemelerveld, 
waar ze veel contact onderhield met de mensen van de 
parochie. 
Toen pastoor van Rijn met emeritaat ging, verhuisde zij 
mee naar Raalte. 
Dat was 1 april 1973. 
Haar leven veranderde wel en zij kreeg meer tijd voor 
haarzelf. 
Vele uren was ze creatief bezig. Zo heeft ze ook haar 
levensfase geborduurd, uitgedrukt in plaatsen waar ze 
gewerkt en gewoond heeft. 
Ook vele Maninitorens heeft ze geborduurd. 
Als neven en nichten gingen trouwen, kregen ze van 
tante Truus een eigen gemaakt borduurwerk. 
Je moest Truus kennen, maar ze had een hart van 
goud. Ze was solide, zelfverzekerd, haar ja was ja en 
haar nee was nee. 
Het geloof van haar ouders meegekregen, heeft ze 
onverlet bewaard. 
Twee hoogtepunten in haar leven waren zeker toen zij 
25 jaar bij pastoor van Rijn was en toen zij 80 jaar 
werd. Zij straalde en voelde zich gewaardeerd. 

DANKBETUIGING 
We zijn u dankbaar voor uw medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van Truus. 

Familie Stagge 




