
Als d.1nkba re herinnering aan 

MARIETJE STEGE. 

ZiJ werd geboren op 14 juni 1936 te Weer
selo. Na een zeer moedig ziekbed, gesterkt 
door het Sacramenc van de Zieken, ov<.'rlee.d 
zij op 21 maart 1986 te Oldenzaal. De gezongen 
uitvaart vond plaats op 25 maart d .o.v. waarna 
wij haar te rusten hebben gelegd op het r.k. 
kerkhof te Rossum. 

Opgewekt en blij deelde Marietje met ons haar 
leven. Vol belangstelling en op een heel attente 
manier leefde zij mee met het wel en wee van 
ieder van ons. \Veinig of niets ontsnapte aan 
haar scherpe aandacht. Haar ,·erhalen. vragen 
en opmerkingen deden ons goed en waren voor 
ons tot op haar ziekbed bij ·,onder weldadig en 
verrassend. 
Zij hield van gezelligheid en saamhorigheid. 
van feesten bovenal. Waar mensen bij elkaar 
waren, dáár was zij graag. 

Op een heel gemakkelijke manier maakte zij 
kontakt met allerlei mensen. Het dagverblijf .De 
Marke" huft in haar laatste tien levensjaren 
een enorme belangri1ke rol gespeeld. Wat ging 
zij daar graag naar toe. Heel die sfeer en fa 
miliegeest sprak haar bijzonder aan. Zij voelde 
dat zij dáár helemaal zichzelf kon zijn. Het 
bood baar nieuwe mogelijkheden en het gaf 
haar veel levensvreugde. 

Midden in het leven overviel haar en ons haar 

ziekte. Maar relk<.'ns opnieuw waren er wel ge
beurtenisst:n. kleine lichtpunr1es. waaraan ztj 
zich met 011geloftliJk optimisme optrok. 

In de dagen . nadat ZIJ het Sacrament van de 
Zieken ontvangen had, sprak zij over hoe het 
zou zijn in de hemel. over de ontmoeting en 
het weerzien van allen. die haar bijzonder dier
baar waren geweest, over een begin van Nieuw 
Leven. 

Door de goede zorgen, liefde en toewijding van 
velen onder ons, maar heel speciaal van moeder 
heeft zij op zo'n gelukkige maaier onder ons 
kunnen leven. Moeder het'ft een niet te peilen 
bijdrage geleverd aan haar levensgeluk. Met veel 
begrip. wijsheid en hartelijkheid heeft zij haar 
hele leven aan haar zijde gestaan. 

Nu moeder en wij niet meer voor haar kunnen 
zorgen, vertrouwen wij haar toe aan God, van 
wie ziJ door haar manier van leven zó levendig 
getuigde. Moge God - nu alle beperkingen voor 
haar voorbij zijn - haar omgeven met Zijn 
grenzeloze liefde en warme zorg. 

Lieve Marietje, rust in vrede. Leef bliJ op een 
nieuwe wijze verder en geniet voor altiJd van 
Gods vreugde. 

Voor uw hartelijke en warme wijze van mee
leven tijdens haar ziekte en bij haar overlijden 
zeggen wij oprecht hartelijk dank. 

FAMILIE STEGE 




