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In dankbare herinnering aan 

Hermanna Maria Stegeman 

sinds 1966 weduwe van 
Harry J.M.L ter Hofstede 

Mama werd geboren op 1 7 mei 1904 te Oldenzaal 
en ze overleed na het Sacrament van de Zieken 
ontvangen te hebben, op 21 januari 1994 te 
Losser, waar ze 1efdevol verzorgd werd in het 
verpleeghuis "Oldenhove·. Ze werd begraven op 
25 januari 1994 te Oldenzaal. 

Ze trouwde op 12 mei 1927 in Oldenzaal en 
verhuisde naar Enca waar 6 van haar kinderen 
geboren werden. Van Erica trok haar gezin naar 
Ootmarsum. waar nog 5 kinderen geboren wer
den. April 1945 verhuisde ze naar Oldenzaal en 
werd het gezin uitgebreid met schoondochters 
en schoonzoons. 
Mama heeft altijd voor papa en ons klaargestaan 
en zeker in de oorlogsjaren was dat een zware 
opgave, vooral toen ze ziek werd en in een 
Amsterdams ziekenhuis moest worden opgeno
men. Ze is vaak ziek geweest en dit zieK z11n heeft 
ze altijd moedig gedragen. 
Ze was een sterke vrouw en een duideliJke per-

soonlijkheid, opgewekt. levenslustig, vol humor 
en de spil van haar gezin. 
Ze was zeer creatief en kunstzinnig. Dat bleek uit 
alles wat haar geest en handen voortbrachten. 
Met het ouder worden en het steeds minder 
kunnen had ze veel moeite, omdat ze zo'n actieve 
vrouw was. 
We kennen haar vooral als een zeer gelovige 
vrouw, die vooral in haar eenzame en moeilijke 
momenten veel steun en troost vond in het 
rozenkransgebed. Ze geloofde in een beter leven 
na de dood en zei ook: "Ik weet heel zeker, dat ik 
na mijn dood zal voortleven in mijn kinderen". 
Mama, daar Zijn wij zeker van! 
Ze was een echte fijne oma voor haar kleinkinde
ren, die allemaal zeer op haar gesteld waren. 
Nu ze van ons is heengegaan, blijven ons als een 
grote troost de talloze fijne herinneringen. 
Wij zijn heel dankbaar voor alles wat ze voor ons 
deed. Wij hopen dat de duisternis van de blind
heid die de laatste jaren van haar leven overscha
duwde, voor haar is overgegaan in het licht van 
het eeuwig leven. 

Rust zacht. 1 eve mama en oma. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 




