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In dankbare herinnering aan 

Jan An de Stegge 

echtgenoot van 

An Gosenshuis 
Hij werd geboren op 30 augustus 1912 te 
Reutum. Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken overleed hij op 2 juni 1997 in het zie
kenhuis te Oldenzaal. Op donderdag 5 juni 
1997 hebben wij tijdens de gezongen 
Eucharistieviering in de R.K. kerk te Rossum 
afscheid van hem genomen, waarna we hem 
ter ruste hebben gelegd op ons kerkhof. 

Met een gevoel van dankbaarheid kijken wij 
terug op het leven van mijn lieve man en onze 
oom. 
Jan groeide op in een gezin van zeven kinde
ren. Al op jonge leeftijd moest hij zijn vader mis
sen. Samen met zijn broer nam hij de verant-· 
woordelijkheid voor de boerderij op zich. 
Jan was een man van eenvoud, die volop 
genoot van de natuur. Hij was altijd erg druk met 
de jacht. En zijn "gaansnkuukns" waren hem 
alles. Op 46-jarige leeftijd trouwde hij met An 
Gosenshuis en ging hij in Rossum wonen. 

Hier bleef hij nog enkele jaren zijn beroep uit
oefenen. In de loop der jaren werd dit minder, 
maar Jan wist zijn tijd nuttig te besteden met 
allerlei werkzaamheden om het huis. 
Hij genoot zo van het thuis zijn en de ruimte om 
het huis, dat hij geen behoefte had om uitstap
jes te maken. In 1974 kwamen Gerrit en Els bij 
Jan en An in Rossum wonen. Jan genoot in de 
jaren daaropvolgend erg van de aanwezigheid 
van de kinderen. Alle boodschappen of werk
zaamheden die de kinderen voor hem verricht
ten beloonde hij met een aardigheidje. 
Jan bracht zijn liefde voor de natuur over op de 
kinderen. Hij vertelde hen graag lange verhalen 
over zijn "gaansnkuukns" en de patrijzen. 
Na een ongelukkige val kwam Jan in het zie
kenhuis terecht. Beetje bij beetje ging hij ach
teruit. Hij kwam op de wachtlijst te staan om 
voor revalidatie naar Oldenhove te gaan. Hij 
wilde er liever niet naar toe, maar hij zag wel in 
dat er geen andere mogelijkheid was. Zonder 
klagen heeft hij zijn ziekzijn gedragen. Wij zijn 
dankbaar dat hem verder leed bespaard is 
gebleven. Rust nu in vrede. 

Voor uw ~langstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man en onze oom zeggen wij u hartelijk dank. 

G.J. An de Stegoe • Gosenshuis 
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Manon • wa~er 
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Jarno 




