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In liefdevolle herinnering aan 

Marie 
Veelers - Steggink 

Sinds 11 aui,'Ustus 1990 weduwe 

van Herman Veelers. 

Ze werd geboren op 6 mei 1918 te Nutter. 
Na getroost en gesterk1 door het H. Sacrame111 der Zieken 
is zij rustig overleden in Httize Franciscus te Ootmarsum. 

Op 24 mei d.o. v. hebben we haar begeleidt naar haar 
laa/Ste rustplaats op het R.K. kerkhof te Oo1mars11111. 

Ze groeide op met baar rwee broers en zus in haar 
ouderlijk huis aan de Vasserweg te Nutter waar ze een 
gelukkige jeugd heeft genoten. Vanaf haar jeugd stond 
moeders leven in het teken van zorg voor haar omgeving. 
Op 21 j uni 1944 trouwde ze met vader. Samen kwamen t e 
te wonen op de boerderij aan de Helweg 1 te Nutter. Uit 
het huwelij k werden 8 kinderen geboren, zes zonen en 
twee dochters. Ook heeft ze lange tijd de zorg gehad voor 
haar schoonouders, baar vader en tantes. Wat een zorg 
heeft zij verricht voor haar gezin en familie.Altijd had ze 
de volle aandacht voor hen. Gelukkig was ze met haar 
man, kinderen en kleinkinderen. 
Ondanks haar broze gezondheid heeft ze een keer een 
Lourdes-reis gemaakt. Dit vond ze zo indrukwekkend dat 
ze samen met vader nog een keer deze reis heeft 
ondernomen. Ook verdriet is haar niet bespaard gebleven. 

Het overlijden van baar kleinkind Rik en schoondochter 
Marietje hebben diepe sporen bij haar achter gelaten. 
Vader stierf op 11 augustus 1990. Dit kwam voor haar en 
ons heel onverwachts. Na het sterven van haar man, onze 
vader en opa had moeder grote moeite om haar draai in het 
leven weer te vinden. Zonder op de voorgrond te treden 
was zij de kem in ons wanne nest. 
Genoten beeft zij van de goede zorg van Jan en Regina en 
de aanwezigheid van de kleinkinderen, die met regelmaat 
bij haar kwamen voor pap of pannenkoek. Naarmate haar 
ge,ondheid afnam heeft ze bewust haar keuze gemaakt om 
de laatste jaren in Huize frnnciscus door te brengen. Hier 
werd ze liefdevol verzorgd en had veel aanspraak van haar 
medebewoners. De laatste weken werd duidelijk dat baar 
gezondheid steeds verder a fnam. Toen ze zelf aangaf dat 
ze het H. Sacrament der Zieken wilde ontvangen, heeft ze 
dit dan ook heel bewust meegemaakt. Trots was ,c op 
haar kinderen die hier allen hij aanwezig waren. Ze was er 
klaar voor. 

Je was de liefste moeder. oma en overgrootmoeder 
die je maar kon we11se11. 

We misse11 je. maar we weren dat je 
1111 samen met vader gelukkig be11t bij God .. 

Bedankt voor alles wm je 
voor 011s hebt betekend en gedaa11. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, oma 
en overgrootmoeder willen wij u oprecht danken. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Ootmarsum, mei 2006. 




