
Met alle mooie hemnenngen ~i<en wr terug aan 

Maria Johanna Stegge-Huttenhuis 
(Marieke) 

Geboren te Losser op 12september1911 
Ovet!eden te Losser op 31 maart 2005 

Sinds 26 lebnlari 19l!O weduwe van 
Gerardus Johannes Stegge. 

Marieke was de tweede in de r11 van zes dochters van 
Gerardus (Graets) en Dina Huttenhu1s en werd geboren 
in de Zoeke. Na eer> onbezorgde maar met strakke hand 
gevoerde jeugd g·oeide Marieke op tot een vroli1ke, 
hardwerkende vrouw. 
Liflksom dansen kon 1e als de beste, al koste haar dat 
b11 het dansen b11 het paasvuur een keer de voortanden. 
Ze was altijd be1orgd om iedereen. Wanneer ze 's mor
gens vroeg ging werken, smeet ze eerst alle bakken met 
water om het huis om, ter voork00'1t19 van mogeh1ke 
ongelukken van haar jongere zusjes. 
Op 8 oktober 1946 trouwde Marieke met Gerard 
Slegge. een huweb1k dat killderloos bleef. Moote herin" 
neringen aan de lijd dat zij met Bobbie de hond aan de 
Zwarteweg woonden. hoewel het 66k binnen wel eens 
regende en z11 zeKs met een paraplu op 111 bed lagen, or 
dat de kerstboom in brand vloog. 
Door haar guti., hartel~l<e en gezellige karakter kreeg 1ij 
regelmatig bezoek van de kinderen van haar zusters, 
schoonfamilie en kennissen. Op 26 lebruan 1980 over
leed haar man. 
Nadat ze geruime t11d 1n de duplexwoning had gewoond 
heeft ze met plezier nog jaren aan de Kostersgaarden 
gewoond. Toen het lopen bi1na n•et meer ging moest ze 
weer geopereerd worden waarna ze emge tijd in de 
Cromhof! moest worden verpleegd. De laatste vi1f 1aar 
werd Marieke fiefdevol verpleegd 1n het verpleeghuis 
Ofdenhove. 

Marieke w•st alujd mensen om 1ich '-1 te verzamelen. 
Had ook voor iedereen belangstelling en hield alles 
nauwgezet bi1: wanneer iemand 1a11g was, ging trouw"n, 
bevallen; alsof het haar eigen kinderen waren, zelfs van 
de verpleging. Al haar verjaardagen werden tot het 
laatst toe. ru•m van tevoren, door haar zelf geregisseerd 
en waren altijd eeo echt feest. 
Veel bewondering kleeg Zij voor de w ize waarop ze. 
ondanks haar toch niet altijd makkelijke srtua~e. "' toch 
alt11d wat van wist te maken. Natuurh1k was z11 ook wel 
eens boos, maar dat was altijd snel weer over. 
Marieke was een vrouw die veel kracht putte uit Maria. 
V19r jaar geleden 1s ze nog met haar zusters naar 
Lourdes geweest, geweldig vond 1e dat. Op 89 jange 
leeftijd en voor het e«st vliegen. De laatste tijd was erg 
me.. 11k voor "aar en kwam ZJj het bed met meer uit. Tot 
op het laatste moment was Marieke aanspreekbaar, 
haar laatste woorden waren, ik ga naar moeder toe. 

Ouderdom komt met gebreken, 
Och dat wordt zo vaak gezegd. 

Maar voor een ander '9m8nd 
Is het soms een heel gevecht 

Slechter lopen, minder horen 
En het zien g lat achteruit. 

Ja moet er wel "'~e leren leven, 
Zoiets wordt dan vaak geuit 

·1 is beter om vaak te denken 
aan de lang vervlogen tojd. 

Met lijn onvergetelijke momenten, 
Met 111n geluk, zijn hoop.zijn stri1d 

Allemaal hartelijk bedankt voor de belangstelling en uw 
medeleven. 

R1kie, Annie en Bertha 


