


Eén dankbare en blijvende herinnering aan 

Bernardus Marinus Stegeman 
Hij werd op 19 mei 1908 te Losser geboren. Op 19 juni 
1935 trouwde hij met ,\.1aria Josephina Koop; zij is in 
1988 O\'erledcn. Op 30 december 2000 o,erleed hij in 
het Verpleegcentrum Twente-Oost te Denekamp. 
Wij hc:bben hem op 4 januari ~001. na de Eucharistie
' iering in de H. Maria Geboortekerk. te rusten gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Nu wij afächeid moeten nemen Yan Yader. schoonva
der. opa en o,ergroot,·adcr doen wij dat met ,·erdriet. 
maar bij ons o,erheerst een gernel \an grote dankbaar
heid. dat \\ ij hem zo lang in ons midden mochten heb
ben. Wij bi ijven ons hem herinneren ab een LOrgtame 
man. die zijn le,·en lang Yeel steun YOnd in het geloof. 
Vader heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Reeds op 
9-jarige leeftijd is Lijn moeder en op 11 jarige leeftijd 
is zijn vader o,·erleden. Vanaf die tijd moest hij. e,en
als zijn jonge broers en Lusters. ab weeskind door het 
leven. Vader is in meerdere pleeggezinnen in Groot 
Dricne. J_onnekcren in De Lutte ondergebracht geweest. 
waar hem nog LO jong belangrijke taken op boerener
, en ,, erden toebedeeld. Gesteund door een zeer sterke 
,, ilskracht om Yooruit te komen. heeft hij in die lijd 
diYcrsc cursussen op a, ondscholen ge, olgd. die hem 
in zijn latere baan als ambtenaar bij Openbare Werken 
, an de Gemeente Losser en Oldenzaal. alsmede in zijn 
,erdere leven goed , an pas zijn gekomen. 
Op 19 juni 1935 trotmde vader. Samen zijn zij de ouders 
geworden , an 10 kinderen. Vader 1,as een sterke per
soonlijkheid die zich met grote steun , ·an moeder 1·01-
ledig hc:eft ingeLel voor zijn ge7in. Hij had graag men
sen om zich heen. Hij hield van gezelligheid en 
huislijkheid. een sfeer. die moeder ook in ruime mate 
om zich heen wist te scheppen. Familie. , rienden. 

noabers en kennissen waren altijd welkom. Met grote 
belangstelling volgde hij samen met moeder de verrich· 
tingen van hun kinderen en genoten ze van het groeiend 
aanral kleinkinderen. die steeds bij hun van harte wel
kom waren. Hij hield van paarden. de natuur. de moes
tuin en de dieren op zijn hobby-boerderij. ook ging hij 
in zijn jonge jaren graag op stropersjacht; hij vertelde 
hierover graag aan iedereen. Als Maria-vereerder is hij 
meerdere keren in Kevelaer. Banneux en in Lourdes ge
weest. getuige ook de zelf gemaakte Mariagrot in zijn 
tuin. De reis naar Rome is ,·oor hem ook heel belang
rijk ge,, eest. 
Na het overlijden van moeder heeft vader nog 12 jaar 
Lelfätandig gewoond. In die 12 jaar heeft hij altijd op 
hulp en steun \'30 alle kinderen. kleinkinderen en buren 
kunnen rekenen. Als de tijd het even toeliet bracht hij 
graag vele uren door in zijn handwerkshuisje, waar hij 
de mooiste produkten van timmer· en vlechtwerk 
maakte. 
Het laatste jaar was voor hem Leker niet gemakkel ijk. 
Vanwege een aflatende geLondheid moest hij 5 maanden 
geleden worden opgenomen in het Verpleegcentrum te 
Denekamp. waar hij een liefdevolle verzorging en aan
dacht heeft genoten. Dankbaar was hij altijd \'Oor het vele 
bezoek van familie. buren. vrienden en kennissen. 
Hij beleefde 7eer bewust. dat zijn krachten geleidelijk 
afnamen. Hij heeft \'aak tot God gebeden. dat zijn strijd 
mocht Lijn gestreden. 
Vader. 1\ ij Lijn U dankbaar voor alles wat U voor ons 
heeft betekend. Wij gunnen U nu de rust, samen met 
moeder en Harrie. 

Voor u1\· blijken ,an medeleven. betoond tijdens zijn 
ziekte. Lijn overlijden en begrafenis, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Familie Stegeman 

Losser. 4 januari 2001 




