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In dankbare herinnering aan 

Fons Stege 

Geboren te Hertme op 25 augustus 1933 groei
de Fons op in een groot gezin. Hij had een 
goede jeugd bij zijn ouders, broers en zussen. 
4 juni 1964, 30 jaar oud, trouwde hij met Annie 
Kenkhuis. Korte tijd woonden ze in Almelo aan 
de J. Bosboomstraat maar sinds 1966 aan de 
Planthofsweg. Daar werd hun leven verrijkt met 
Chris en Fred en waren ze vele jaren gelukkig 
met elkaar. Veel voldoening vond Fons vaak in 
zijn vakmanschap als metselaar bij de 
IJsselcentrale. Nog groter werd hun geluk met 
de komst van Anna - een ware dochter voor hen 
beiden. 
Slechts ruim 1 jaar heeft Fons onbekommerd 
kunnen genieten van zijn vervroegde uittreding. 
En hij genootl Nog meer dan voorheen, samen 
met Annie, van wat de natuur hem schonk. 
Bloemen, groenten en vruchten brachten hem 
vreugde. Hij zaaide, plantte, zag alles groeien en 
bloeien, en oogstte. Fons zal daarbij ook zeker 
de vergankelijkheid van het leven, in al zijn 
facetten hebben ervaren. Het naderende einde 
accepteerde hij in volle overgave. 

Waar hij maar kon steunde hij Annie, samen met 
de kinderen, bij haar studie Theologie. Wat was 
Fons gelukkig toen Annie in de kerkelijke vierin
gen van 16 en 17 april 1994, tot Pastor werd 
aangesteld in de parochie van Beckum en 
Bentelo. 
Zaterdag 11 juni j.l. waren Fons en Annie 30 jaar 
getrouwd. Ondanks de ernst van zijn ziekte tij
dens die dagen, waren ze samen, Fons, Annie, 
Chris en Anna, Fred en oma. om dit nog zo fees
telijk mogelijk te herdenken. 
Fons hield van hen-van zijn familie, van de 
buren, van zijn oude jeugdvrienden, van zijn 
tuinvrienden aan de Planthofsweg. 
Woorden door Fons tijdens zijn ziekte meerma
len gesproken: Ik heb een fijn leven gehad, het 
is goed zo- en zijn vaste geloof in een leven hier
na zullen vooral Annie en haar kinderen, maar 
ook ons allen tot troost zijn. 
Wij bewaren een goede herinnering aan Fons. 
Moge hij rusten in vrede. 

Een ieder die ons tijdens de ziekte en bij hef 
overlijden van Fons, in welke vorm dan ook, tot 
steun is geweest, zeggen wij U oprecht dank. 
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