
Dankbaar blijven we gedenken 

JAN STEGGE 
die op 27 juni 1925 te Losser gebo
ren werd. Hij was 41 jaar gelukkig 
getrouwd met 

S ientje Kroep. 
Na een ernstige ziekte stierf hij op 
24 juni 1992, na voorzien te zijn van 
het sacrament van de zieken, in het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
We hebben hem op 27 juni, na een 
Eucharistieviering in de Maria Geboor
tekerk, naar zijn laatste rustp laats be
geleid op het r.k. kerkhof te Losser. 

We zijn bedroefd nu we zo vroeg af· 
scheid moeten nemen van vader, van 
opa. Maar we zullen hem in herin
nering houden zoals hij was. Vader was 
een man met een gesloten karakter, 
die niet gemakkelijk praatte over wat 
hem bezighield. In stilte wist hij pro
blemen te verwerken. 
Z ijn gezin betekende alles voor hem. 
Hij was erg bezorgd voor zijn vrouw 
en kinderen. En zijn kleinkinderen had
den een bizondere plaats in zijn hart. 
Hij hield van gezelligheid, van men
sen om hem heen. 
En via zijn werk bij het gemeentelijk 

energiebedrijf, dat hij bijna 50 jaar 
trouw vervulde, ontmoette hij ook veel 
mensen. Daardoor heeft hij veel men
senkennis opgedaan. 
Vader had een groot verantwoordelijk
heidsgevoel, dat hij al van jongs af aan 
had meegekregen. 
In zijn vrije tijd luisterde hij graag naar 
muziek. En hij zorgde ervoor dat zijn 
huis en tuin er piekfijn uitzag, want hij 
was in alles hee l precies. 
Na een arbeidzaam leven genoot hij 
een paar jaar van een welverdiende 
rust, samen met moeder. Daarom kon 
hij het maar moeilijk aanvaarden dat 
een ernstige ziekte een streep haalde 
door al zijn plannen. Zoals vader ge
leefd heeft, zo heeft hij ook in stilte 
zijn ziekte gedragen. 
En als een diepgelovig mens heeft hij 
zijn leven in al le rust uit handen ge
geven. 
Moge God hem nu opnemen in Zijn 
Liefde, in Zijn Vrede. 

Wij danken u hartelijk voor uw mede
leven tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man, onze zorg
zame vader en opa. 

Sientje Stegge -Kroep 
kinderen en k leinkinderen. 




