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Dankbaar gedenken wij 

Aleida uit het Broek 
echtgenote van 

Hermannus Bernardus Martinus Stegeman 

Zij werd geboren te Losser op 2 januari 1902 . 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is 
zij op "Oldenhove• overleden op 29 oktober 
1994. Biddend hebben wij afscheid van haar ge
nomen in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 
2 november en haar daarna te rusten gelegd 
op de begraafplaats te Oldenzaal. 

We mogen bij haar sterven terecht zeggen: "Het 
is volbracht" . Het ging niet meer, zij was op en 
verlangde te mogen sterven. Rustig en vredig 
is zij ingeslapen, omgeven door hen die haar zo 
dierbaar waren. Samen met haar man heeft zij 
67 gelukkige huwelijksjaren gekend en een fijn 
gezin opgebouwd van zeven kinderen , zeven
tien kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. 
Altijd hebben zij echt genoten van het leven. Zij 
hielden van uitgaan, reizen, dagtochten maken 
en vooral fietsen in de natuur, veelal samen met 
Frans en Mieneke, waar zij genoten van al het 
mooie van Gods schepping. Zelf ging zij graag 
bij mensen op bezoek, maar ze stelde het ook 
op prijs dat anderen bij haar kwamen, want zij 
mocht oh zo graag praten. Ze was ook goed bij 
de tijd en had een heel brede belangstelling, 

vooral voor haar kinderen en kleinkinderen. Ze 
volgde hen met interesse op hun levensweg en 
hun geluk was ook haar geluk. Maar naast al 
het mooie heeft ze in het leven ook veel kruizen 
gekend . Veel heeft zij , wat dat betreft, geleden 
aan het vroegtijdig sterven van haar dochter 
Suze, alsook van haar kleindochter Antoinette. 
Na een ongeluk van haar man waren ze in 1987 
genoodzaakt om hun intrek te nemen in "de 
Molen kamp" . Een toenemend geestelijk onver
mogen van haar man maakte voor hem opname 
in "Oldenhove" noodzakelijk, waardoor zij drie 
en een half jaar gescheiden van elkaar hebben 
geleefd. Ondanks vele bezoeken was het ver
driet doorover groot. Toen ook voor haar extra 
verpleging nodig was, vanwege bloedkanker, is 
zij ook zel f nog drie weken in "Oldenhove" ge
weesl tot haar wens in vervulling ging om te 
mogen sterven. Wij nemen afscheid van een 
zeer gelovige mens die trouw de kerk bezocht 
en een bijzondere verering voor Maria had, op 
grond waarvan zij twee maal een bezoek aan 
Lourdes bracht. Moge Maria nu voor haar een 
voorspreekster zijn. Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven ondervonden na 
het overlijden van mijn vrouw, onze moeder, 
groot- en overgrootmoeder, zeggen wij U onze 
hartelijke dank. 

De familie 




