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Al~ dankbare herinnering aan 

Hendrika Johanna Jagers op Akkerhuis 
weduwe van 

PLECHELMUS JOHANNES STEGE 

ZIJ werd geboren op 4 Januari 1906 te Saasveld GI! 
sterkt door het Sacrament van de Zieken overleed zU 
op 2 8 januari 1990. 
De geiongen uitvaart vond plaats op 1 februari vanuit 
de parochiekerk St. Plcchelmus re Rossum. waarna we 
haar begraven hebben op 't parochiekerkhof aldaar. 

Dankbaar zijn we dat we moeder en oma zolang in ons 
midden mochren hebben Ze was ons centrum . !lij haar 
waren wU • ~lnderen en kleinkinderen · ten alle tUdPn 
van harte wel~om Zij zag ons graag om haar heen, 
wanr zij hield ervan om klaar te staan voor ons en 
met ons te delen 
lij heeft In haar lange leven veel werk voor on~ ver 
zet. Mer de zorgen, die ons groot gezin met zich 
meebrachr. is d~r haar levenswerk geweest. Mer enor
me toewlldlng, aandacht en wegcijfering van haar zelf 
heeft z~ dar jaren achtereen, van de vroege morgen 
tot de late avond gedaan. 
Moeder was een wijze vrouw. die op een rea listische 
wijze In het leven stond. Die de problemen en vragen, 
die her leven met zich meebrengt, onder ogen durfde 
te zien. Met haar eigen manier van zegqen wi~t zij de 
levenswUsheld, die zij bezat, aan ons door te g~vcn. 

In het bUzonder wa~ moeder een diep gelovig mens. 
Haar liefde en haar altijd terugkerende aandacht voor 
God waç zo echt en authentiek, dat zij veel lief en 
leed uit ZUn handen heeft kunnen aanvaarden. Het 
gaf haar telkens opnieuw moed en vertrouwen In de 
toekomst. 

In haar leven heeft zu 4 9 jaar gezorgd voor Ma rietje. 
Tot op haar tachtigste jaar heeft zU het met veel ge· 
loof Inzet en liefde gedaan. 
roen Marietie stierf werd het stll om haar heen. 
Haar bijzondere le~en~opdracht was vervuld en haar 
drijfveer was weg. Haar llchamel~ke en geestelijke 
krachten namen af. 
Met heimwee en groot verlangen zag zij uit naar her 
ogenblik. waarop zij God 1ou uen van aangezicht tot 
aangezicht. 
En in Zijn licht allen. die z~ mls1t en die haar en 
ons zo dierbaar waren. 

.Als God ons thuisbrengt uir onze bal lingschap, dat 
za l een droom zijn". 

Dat zij nu mag delen in die belufte. 

lieve moeder. zorgzame oma. leef In vrede bij God. 

Voor uw warm en intens meeleven tijdens de ziekte 
en bij het afscheid van onze moeder en oma, zeggen 
wij U oprecht hartelUk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


