


t 
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Stege - Voss 

sinds 4 juni 1947 weduwe van 

Johannes Gerhardus Stege 

Zij werd geboren op 25 augustus 1900 te Weer
selo. Op 2 juli 1996, de geboortedatum van haar 
man, is zij na voorzien te zijn van de Sacramen
ten der Zieken, overleden. Op 6 juli 1996 heb
ben wij afscheid van haar genomen in de Heilige 
Plechelmuskerk te Rossum, waarna zij is begra
ven op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Na een lang en intensief leven is in haar een fij
ne moeder en oma van ons heengegaan. Door 
het vroegtijdig overlijden van haar man stond zij 
al heel jong alleen in de zorg voor haar gezin. 
Maar op een geweldige wijze wist zij die taak 
te volbrengen. Tegenslag is haar niet bespaard 
gebleven. Met name het overlijden van haar 

dochter Annie heeft haar erg aangegrepen. 
Door haar opgewektheid en diepe geloof wist zij 
tegenslagen altijd weer het hoofd te bieden. 
Zij toonde veel interesse in het wel en wee van 
haar kinderen, familie en vele vrienden. Met de 
woorden " 't wierkom'n nig vergett'n " verliet 
een ieder de deur. 
Dat zij thuis verzorgd werd in haar vertrouwde 
omgeving met de belangstelling van haar fami
lie, heeft haar veel goed gedaan. Het was tevens 
haar laatste wil om thuis te sterven.Hiervoor was 
zij oprecht dankbaar. Zij was een gelovige vrouw, 
haar kracht putte zij uit haar gebed. Menig uur 
heeft zij de rozenkrans gebeden die tot het laatst 
toe in haar nabije omgeving bleef. De laatste 
maanden namen haar krachten af, totdat zij in 
het bijzijn van haar huisgenoten haar rust kreeg. 
Oma, het was een groot voorrecht om jou zo
lang in ons midden te mogen hebben. Terugkij
kend op fijne herinneringen, zullen wij je héél 
erg missen, maar daarvoor hebben wij héél veel 
van je meegekregen. 

Moeder en oma bedankt voor alles 
"Rust in vrede!" 

Voor uw meeleven tijdens haar leven en na haar 
dood willen wij u hartelijk danken. 

Familie Stege. 


