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Dankbaar houden we in gedachtenis 

HENRICUS JOHANNES STEGGE 
weduwnaar van 

Johanna Maria Wargers 

Hij werd geboren te Rossum op 24 okt. 
1925. Hij overleed geheel onverwacht, 
op 5 juli 1987 te Enschede, 61 jaar oud. 
We deden hem uitgeleide tijdens de 
uitvaartdienst in de St. Jozefkerk op 
8 juli d.a.v. Daarna volgde de crematie
plechtigheid te Usselo. 

Meer dan 25 jaar werkte hij bij bier
brouwerij De Grolsch. Hij deed dat met 
veel piezier en een grote inzet. Toen 
hij zes jaar geleden voor zijn werk werd 
afgekeurd, bleef hij voor zijn gevoel deel 
uitmaken van het personeel. Later bleef 
hij veel over die goede tijd vertellen. 

Ziektes van allerlei aard zijn hem niet 
bespaard gebleven. Zelfs op het mo
ment dat zijn vrouw Annie in 1971, na 
een ongeneselijke ziekte overleed, ver
bleef hij ook zelf in het ziekenhuis. 
De laatste 15 jaren met mevrouw Ca
thrien Lohuis zijn een mooie tijd voor 
hem geweest. Hij vond opnieuw gebor
genheid en een echt thuis. Dankbaar 
was hij dan ook voor alle goede zorgen 
die hij van haar en haar kinderen ont-

ving. 
Hij was een tevreden mens, was altijd 
opgewekt en klaagde nooit, ook niet 
toen hij door een beenamputatie bij het 
lopen belemmerd werd. Als buitenmens 
- van huis uit - bleef hij genieten van de 
natuur en van de menselijke kontakten 
die hij daar onderhield, o.a. met sport
vissers. Zijn bescheidenheid en ingeto
genheid waren daarbij kenmerkend. 

Ongetwijfeld hingen die eigenschappen 
samen met zijn geloof dat hij vanaf zijn 
jeugd had meegekregen. Een geloof dat 
zegt dat aan het begin en aan het eind 
van heel de schepping God zelf staat. 
En van die schepping voelde hij zich 
een deel. 
We vertrouwen erop dat God hem, zoals 
Christus, zal maken tot een nieuwe 
schepping, helemaal Zijn beeld en ge
lijkenis. 
"Als ik daar ben, zal ik 
pas echt mens zijn." (Ing. van Antiochie) 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor Uw blijken van deelneming en 
meeleven bij zijn overlijden en uitvaart 
zijn we U oprecht dankbaar. 

Mevr. C. Lohuis en familie 
De familie Stegge 




