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" Blijft liefdevol voor elkaar 

en vergeet mij niet''. 

In dankbaarheid gedenken wij 

Wilhelmina Maria Steghuis 

sinds 11 september 1969 weduwe van 

JOHAN PIKKEMAAT 

Zij werd geboren op Zl januari 1909 in De Lutte 
en overleed op 1 september 1996 in het ver
pleeghuis • . Gerardus Majella" te Denekamp. We 
hebben haar op 5 september voor het laatst in 
ons midden gehad tijdens de viering van de Hei
lige Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Dene
kamp en haar daarna begraven bij haar man op 
het pàrochieel kerkhof aldaar. 

Van een lieve en zorgzame moeder, oma en 
overgrootmoeder hebben wij afscheid moeten 
nemen. Ze zal in onze herinnering blijven voort· 
leven als een vrouw die hield van gezelligheid 
en die heel haar leven voor anderen heeft klaár
gestaan. Op de boerderij aan de Lubberinksweg 
Fieeft zij met haar man en 13 kinderen een druk, 
maar ook gelukkig leven gehad. De kinderen be
tekenden alles voor haar. Ze was ook een lieve 
oma. Trots was ze op al haar 29 klein- en 22 ach· 
terkleinkinderen. Ze had aandacht voor hen en 
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altijd maakte ze tijd vrij om met de klein- en ach
terkleinkinderen te kunnen spelen. 
Het kruis is moeder in het leven zeker niet 
bespaard gebleven. Als kind heeft zij al op 
11-jarige leeftijd haar beide ouders moeten mis
sen. Ze heeft daardoor een hele moeilijke jeugd 
gehad. Moeilijke tijden heeft zij gekend na het 
overlijden van vader met wie ze 35 jaar lief en 
leed heeft mogen delen. Ook het verlies van drie 
dochters en een kleinzoon heeft haar veel pijn 
en verdriet gedaan. 
Na de doocf van vader werd de boerderij ver
kocht. Moeder heeft toen nog gelukkige Jaren 
mogen beleven in het nieuwe huis bij Bennie, 
Manetje en de kinderen. Ze was dankbaar dat 
ze daar kon wonen. Drie jaar geleden werd ze 
getroffen door een herseninfarct. Ze kon niet 
meer thuis blijven en moest worden opgenomen 
in het verpleeghuis "Gerardus Majena" . Hier 
werd zij liefdevol verzorgd. Ook hier heeft ze nog 
kunnen 9enieten van Fiaar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen; die haar niet vergaten. Hoe
wel ze de laatste tijd steeds meer acflteruit ging 
en steeds zwakker werd is ze toch nog vriJ on
verwachts overleden. 
We zijn dankbaar dat we haar zo lang in ons mid· 
den mochten hebben en dankbaar om alles wat 
zij voor ons heeft kunnen betekenen. Moge zij 
nu in het huis van God rusten in Vrede. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van onze moeder, 
oma en overgrootmoeder. 

Familie Pikkemaat 




