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Dankbaar houden we in herinnering 

HERMINA ALEIDA ADOLFSEN-STEGHUIS 

vanaf februari 1969 weduwe van 

KAREL ADOLFSEN 

Ze werd geboren in Oldenzaal op 14 november 1892. 
Gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving, ging 
ze van ons heen in het verpleeghuis te Denekamp 
op 4 maart 1991 . Na de Uitvaartmis in de Mariakerk, 
waarmee ze zich zo verbonden voelde, hebben we haar 
lichaam te rusten gelegd op de begraafplaats te 
Oldenzaal op 8 maart. 

Afkomstig uit een sterk geslacht, mocht ze tot op hoge 
leeftijd van een goede gezondheid genieten. Ze heeft 
hard gewerkt in haar leven voor haar grote gezin van 8 
kinderen, altijd zorgzaam en heel handig op de naai
machine; ze was aktief op het boerderijtje, dat beteken
de vroeg opstaan en op tijd naar bed, een gewoonte, die 
ze heel haar leven heeft aangehouden. 
Ze leefde mee met haar kleinkinderen en achterklein-

kinderen, met bijzondere zorg voor Louis en Jan, die ze 
van nabij zag opgroeien. 
Ze had graag mensen om zich heen, voor wie ze vrien
delijk was en met wie ze gemakkelijk kontakt maakte. 
Dan kon ze gezellig praten, verhalen vertrell en over 
vroeger en af en toe er zelfs een liedje bij zingen. 
Ze heeft in haar lange leven veel meegemaakt; zo was 
de oorlogstijd een spannende periode; ze moest door de 
dood 2 kinderen en een schoonzoon uit handen geven; 
ze werd getroffen door ziekte en handicap.Maar ze 
voelde zich gelukkig tussen de mensen, in haar boer
derijtje, in het huis aan de van Ostadestraat, daarna bij 
haar dochter thuis; de laatste maanden verbleef ze in 
Denekamp in de Gerardus Majellastichting. 
Ze was een gelovige vrouw, die zich over haar persoon
lijke beleving niet zo uitte, maar haar geloof beleefde in 
haar hart en in haar levenswijze. Intens leefde ze mee 
met haar parochie en met de Eucharistieviering; de 
laatste jaren ontving ze thuis de H. Communie, in alle 
eenvoud. 
Rijk aan jaren en rijk aan levenswijsheid, is ze van ons 
heengegaan. Ze zal ons tot steun en voorbeeld blijven. 

Van harte danken we u voor uw medeleven tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


