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In dankbare herinnering aan mijn lieve vrouw 

en onze liefste moeder en oma 

Mien aan de Stegge-Roetgerink 

echtgenote van G.J. aan de Slegge 

Geboren 11 januari 1921 te Enter. 
Overleden 23 maart 1996 te Hengelo. 

Lieve Mien, 

Ruim 45 jaar heb ik samen lief en leed met je gedeeld. 
Jij bent voor mij altijd een lieve zorgzame vrouw geweest. 
Je was er altijd voor mij. We hebben erg veel meegemaakt 
en er waren veel mooie jaren bij. 

Door veel steun aan elkaar hebben we je ziekte overwon· 
nen. Onze zoon Frank hebben wij helaas op te jonge leef· 
ti jd moeten missen, dat onbegrijpelijk was. 
Het was moeilijk te aanvaarden. 

Omdat je me al die jaren zoveel liefs hebt gegeven ben ik 
blij dat ik in staat was jou tot op het laatst toe thuis te 
verzorgen. 
Dat heb ik met zeer veel liefde voor jou gedaan. 

Je zult altijd mijn Mientje blijven. 

Jouw Gert. 

Lieve mam, 

Definitief afscheid nemen van jou doet ons pijn. Mede 
dankzij jou zijn wij op deze wereld gekomen. 
Alti jd stond je voor ons klaar. Je hebt ons veel liefde ge
geven en het beste voor iedereen gewild. 

Zo zullen we je altijd blijven herinneren. Niet alleen voor 
ons was je er, je stond altijd klaar voor andere mensen in 
nood. 

De laatste tijd raakte je steeds meer verward. 

Door je opgeruimde karakter hebben we samen ook nog 
veel kunnen lachen en je gaf ons soms nog even een rake 
opmerking. 

Toch zijn we blij dat we afscheid kunnen nemen van jou 
terwijl jij nog steeds wist dat je onze moeder en voor je 
kleinkinderen hun oma was. 

Mam, oma, bedankt voor alles wat je ons gaf. 

Je kinderen en kleinkinderen. 

iedereen die met ons heeft meegeleefd in deze moeilijke 
tijd willen wij hartelijk bedanken. 
En uiteraard gaat onze dank uit naar al diegenen die haar 
dagelijks hebben verzorgd. 


