
In dankbare herinnering aan 

Jan Stege 

echtgenoot van Annie Spit 

Hij werd geboren op 11 april 1926 te Weerselo. 
Op 9 mei 1997 is hij, voorzien van de Sacra
menten der Zieken, overleden. 
Na de uitvaart op 13 mei 1997 in de parochie
kerk, de Heilige Plechelmus te Rossum, toege
wijd aan Maria. hebben wij hem begraven op 
het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Als er ooit iemand heel bewust en vol overgave 
naar zijn dood heeft toegeleefd, dan is het wel 
deze altijd hartelijke, lieve man en zorgzame 
vader Jan Stege. 
Getroffen door een longziekte moest hij telkens 
opnieuw iets prijsgeven van zijn leven aan de 
dood. Zijn leven stond in het teken van dienst
baar zijn! 
Op 21-jarige leeftijd moest hij al als oudste van 
het gezin van 12 kinderen Zijn vader missen, hij 
werkte toen bij Gelderman in Oldenzaal. 
In die tijd maakte hij nog veel muziek op zijn 
accordeon. De natuur was zijn leven. 
Zijn hobby's waren vissen en zijn vogels. 

Voor de kanarie-sport zette hij zich voor de hon
derd procent in, ook nog toen hij niet meer zo 
goed kon, wilde hij nog een paar vogels hou
den al was het alleen om er naar te kijken. Hij 
werd daarom ook ere-lid van de vogelvereniging 
' Kleur en Zang' . 
Hij was trots op zijn kinderen, maar vooral later 
in het bijzonder op zijn zeven kleinkinderen. Als 
er wat met de kleinkinderen was. een examen 
of iets anders, dan ging pa op weg naar zijn 
oudershuis, altijd even bij het Maria Kappelletje 
langs om tot Maria te bidden, want daar ge
loofde pa heel sterk in, en dan kwam alles weer 
goed. Maria, die hij bijzonder vereerde, was zijn 
grote voorbeeld. Hoewel zijn laatste 10 jaren 
door ziekte moeizamer verliepen, kon hij toch 
thuis blijven wonen dankzij de hulp die pa om 
zich heen had. 
Dankbaar zijn wij nog steeds, ook namens hem, 
aan allen die dit mogelijk maakten. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van pa en opa zeggen wij u onze op
rechte dank. 

Annie Stege-Spit 
Kinderen en kleinkinderen 




