
Groet de dageraad, 
want God is Licht. 



t 
Ter herinnering aan 

GERHARDUSJOHANNESJOZEF 
STEGEMAN 

weduwnaar van 

Geertruida Wllhelmlna ter Laak 

HIJ werd op 13 maart 1894 te Losser gebo
ren. Na een welbesteed leven Is hij op 
22 februari 1985 In het dokter P.C. Borst
huls te Hengelo Ov. overleden. Op 27 febru 
ari waren we voor zijn afscheid bijeen In de 
O.L. Vrouwekerk, waarna In Usselo zijn 
crematie plaatsvond. 

'Johan Stegeman', zoals Iedereen hem kende 
Met zijn rijzige postuur en markante karak

ter. Die zich opwerkte bij de Nederlandse 
Spoorwegen en In groot verantwoordelljk
heldsbesef de treinenloop regelde. Zoals hij 
op het station altijd alles goed en ordelijk 
liet verlopen, deed hij dat ook In zijn gezin. 
Met vaste · hand leidde hij zijn gezin van 
9 kinderen door de moeilijke Jaren van de 
oorlog heen. HIJ hleld veel van zijn vrouw en 
toen zij In 1975 overleed miste hij haar heel 
erg. Voor zijn kinderen heeft hij zich hele
maal Ingezet. HIJ wilde zo graag dat ze -on
danks de moellljke oorlogsjaren- toch een 
goede positie In de maatschappij zouden 
vinden. Daar had hij alles voor over. Voor 
zlchzelf was hij heel zuinig en spaarzaam, 

maar voor zijn kinderen kon hij alles missen. 
De kleinkinderen en achterkleinkinderen 
waren hem lief en dierbaar. 
Voor de samenleving heeft hij zich bijzonder 
Ingezet. De Jeugdbeweging had zijn hart ge
stolen. Vanaf het begin was hij betrokken 
bij de St. Marcelllnusgroep. en tot het einde 
toe was hij, nu als ere- voorzitter, altijd bil 
alle evenementen present. Ook In het orga
nisatie-leven heeft hij zijn sporen verdiend. 
In de donkere oorlogsjaren heeft hlJ vaak, 
met gevaar voor eigen leven, mensen gered 
en onderdak verleend aan gealllëerde pilo
ten. Bij de spoorwegstaking koos hij, on
danks alle consequent'es die het voor hem 
en zijn gezin had, toch voor de goede zijde. 
En da" was er nog het Lourdes - f.onds. Met 
grote nauwgezetheid beheerde hij het 
spaarfonds, om samen, vergezeld van zijn 
echtgenote, naar Maria In Lourdes te pel
grimeren. Want hij leefde vanuit een Intens 
geloof In God en met zijn gevoellge hart was 
hij er helemaal bij betrokken. 
De laastte periode van zijn leven was moei
lijk. Een ware lljdensweg. Van de eens zo 
sterke en Imponerend" mens was maar een 
schim meer over. Zijn dood was daarom een 
bevrijding uit veel pijn en leed. 
Moge de God die hlJ tijdens zijn leven zo 
trouw en oprecht gediend heeft, hem nu 
opnemen In zijn woning van licht en vrede • 

Voor Uw meeleven tl idens de ziekte en na 
het heengaan van anw goede Vader en Opa, 
danken wij U van harte. 

Kinderen, kleln- en 
achterkleln kinderen. 


