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Gedenk ia uw gebeden 

Johanna Aleida Kottink 
echtgenote van 

JOHANNES HéNDRIKUS STEGE. 

Zij werd geboren op 3 ianuAri 190ó Ic Tilligte 
eo is voorzien van de sacramenten der zieken 
overleden te Dl'ntkamp Cip 13 olrobn 1988 
na 'n liefdevolle verzorging rn hel verplet>ghu1s. 

In al haar eenvoud was ZIJ een voortreffelrike 
vrouw co moeder. \Vat een zorg heeh ZIJ ge
dragen en wat 'o werk heeft :u1 verricht voor 
baar huis. Rusteloos was ZIJ bezig, met lege 
banden zat ZIJ nooit. En dan haar grote moe
derliefde. Maar een verlangen kende ZIJ: haar 
kinderen gelukkig Ie zien. Ondanks haar eigen 
7iekte leefde ZLJ toch mee met haar zieke me
demensen. Nooit kwam er een klacht over 
haar lippen Haar zorgen nam ze mee in haar 
graf, haar kommer droeg ze mee naar God in 
de hemel. Heel dkp geworteld was haar ge
loof in God. Dit geloof droeg z1J ook over op 
haar gezin. De kerk was haar zeer dierbaar en 
zolang 't nog even kon ging ze nMr de H. Mis . 
Haar tot'vlucht was de rozenkrans. 1-bar kracht 
vond ze ia haar gebed. 
Vol belaogstelliog was ze voor haar kleinkin
deren en bun vorderingen op school. Ze vond 

het fijn wanneer ze de kinderen eo kleinkin
deren om haar heen had vooral bi) verJa•rda
geo co her jaarh1kse Sinterklaasfeest bi) haar 
thuis. 
Ho ar lichaam is gestorven maar haar geest bllJfl 
onder ons leven. In haar lcvensboel.. zullen 
we nog vaal: lezen en er uit kunnen leren wat 
Je,•en is. 
Lieve man en kinderen. Treur niet al te uer 
over mij. Ik ga 1ullic voor naar Gods Vader
huis. Zoals alllJd zal ik ook nu nog voor jullie 
zorgen vanuit de hemel en f'en plaats voor 
1ullie gereed maken Eenmaal zullen wc weer 
biJ elkaar ZIJD. 
BhJf de goede band vao ons gezin bewaren 
en gedenk miJ in jullie gebeden. 
Maria .Moeder van de H. Rozenkrans. Bid voor 
ons. 

De familie Stege dankt U allen voor het me

deleven tijdens de 7.iekte en het overlijden van 

onze dierbare vrouw. moeder en oma. 

Rossum, oktober 1988 
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