


Ter herinnering aan 

Elisabeth Maria Stegge-Hofste 

Elisabeth Maria Hotste werd op 28 januari 1930 
geboren in Gronau als vijfde van tien kinderen. Als 
Nederlandse in Duitsland had ze het tijdens de oorlog 
niet altijd makkelijk. Dat gold niet alleen op school, 
maar ook thuis. Haar jongste zusje stierf en vlak 
voordat de oorlog afgelopen was, overleed voor haar 
ogen ook haar moeder. 

Vader kon niet voor alle kinderen zorgen en op zijn 
aanraden ging Elisabeth naar Nederland. Ze ging 
werken als dienstbode en later in de confectie. Haar 
naam werd gewijzigd in Betsie en ze volgde cursussen 
naaien en koken bij de nonnen in Losser. 

In 1947 leerde ze Gerard Stegge kennen. Ze waren 
direct onafscheidelijk. Na tien jaar verkering 
trouwden ze op 28 februari 1957. Er werden vier 
kinderen geboren. Betsie genoot van het gezins· 
leven en luisterde graag naar de verhalen van man 
en kinderen. Ze was zeer creatief en handig. Ze 
breide, naaide en knutselde graag. Ook koken ging haar 
goed af. Ze probeerde graag nieuwe recepten uit. Op 
haar 48e heeft ze nog leren zwemmen en enige jaren 
later werd ze lid van het gemengd koor St. Martinus, 
waar ze altijd met veel plezier naartoe ging. Ze was 

inmiddels oma geworden en dat vond ze fantastisch. 
De kleinkinderen konden altijd rekenen op een luiste· 
rend oor en lekkere dingen. 

In 2004 overleed Gerard en dat was een zware 
klap. Ze was echter veerkrachtig, accepteerde dit 
grote verlies en richtte haar leven in zoals het haar 
goeddunkte. Ze was heel gelovig en in 2006 ging er 
voor haar een grote wens in vervulling toen ze naar 
Lourdes ging. Ze was zeer onder de indruk van alles 
wat ze daar zag. 

Op 1 augustus 2008 kreeg ze een herseninfarct en 
vanaf die dag was ze afhankelijk van zorg. Ze kwam 
uiteindelijk in Sint Maartensstede terecht, waar ze tot 
haar einde naar volle tevredenheid heeft gewoond. 
Ze kon echt genieten van de muziekmiddagen en 
een hapje en drankje voor de televisie vond ze ook 
niet verkeerd . Bezoek krijgen vond ze heel erg fijn en 
samen met haar dochter Annette liep ze maar liefst 
vier Avondvierdaagsen. 

De afgelopen twee jaar ging haar gezondheid lang
zaam achteruit. Op eerste Pinksterdag, 24 mei 2015 
is ze rustig ingeslapen. 

Wij willen hierbij de verpleging en de medewerkers 
van de Meerzorg van de Sint Maartensstede danken 
voor hun zorg en inzet. 

Kinderen en kleinkinderen Stegge 




