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Dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Stege 

sinds 13 oktober 1988 weduwnaar van 

JOHANNA ALEIDA KOTIINK 

Hij werd geboren op 17 april 1904 te Rossum. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken overleed 
hij in zijn geboorteplaats op 3 augustus 1996. 
Na een gezongen uitvaartmis op 7 augustus in 
de H. Plechelmuskerk te Rossum, hebben we 
hem bij Ma te ruste gelegd . 

Een zorgzame Vader en lieve Opa, aan wie wij 
met dankbaarheid terug zullen denken, is van 
ons heengegaan. 
Pa is opgegroeid in een gezin met 3 kinderen . 
Als oudste kind en enige zoon, was voor hem 
een taak op de boerderij van zijn ouders weg
gelegd en die hij later zelf voortzette. 
Samen met Ma heeft hij lange tijd hard gewerkt 
op het land en zich ingezet voor het vee. Uitgaan 
was voor hem niet belangrijk, hij was het liefst 
thuis op de boerderij . Pa was eenvoudig en niet 
op luxe gesteld. 

Hij genoot van het plezier dat de kinderen had
den van zijn gespaarde dubbeltjes voor de jaar
lijkse kermis en de schoolreisjes. 
Ook is hij voor de melkfabriek monsternemer en 
melkrijder geweest. 
Na jaren van werk kwam de periode van rust die 
hij doorbracht op zijn vertrouwde plekje, op de 
bank voor de "niendeur"; genietend van het 
mooie weer en kijkend naar het verkeer op de 
Haarstraat. 
Ook hield hij ervan om samen met de kleinkin
deren liedjes te zingen en de krant te lezen. 
Diepgelovig als hij was, ging Pa elke zaterdag 
om 5 uur naar de kerk. Later luisterde hij trouw 
naar de kerkradio en zong de liederen mee. 
De laatste tien jaren liet zijn geestelijke gezond
heid hem in de steek. Maar met de onmisbare 
hulp van de Thuiszorg hebben we hem in zijn 
vertrouwde omgeving, waar hij altijd het liefste 
was, kunnen verzorgen. Hij was dankbaar voor 
de hulp die hij kreeg en liet dit ook merken. Vaak 
zei hij: .,As du bie mie blits is 't wa good". 
Lieve Pa en Opa, bedankt voor alles. 
Rust in vrede. 

Wij danken U voor uw belangstelling en mede
leven na zijn overlijden. 

Familie Stege 
Rossum, augustus 1996. 




