
Inge Nancy Theresia Steevensz 
	  
Haar	  vader,	  Eddy	  Steevensz	  geboren	  te	  Bogor	  en	  haar	  moeder,	  	  
Thera	  Steevensz-‐de	  Laet	  geboren	  te	  Bandung,	  verlieten	  met	  hun	  	  
twee	  dochtertjes	  Indië	  in	  december	  1951	  met	  het	  passagiersschip	  	  
‘De	  Zuiderkruis’.	  	  
Thera	  was	  toen	  zeven	  maanden	  zwanger.	  
In	  Nederland	  aangekomen	  werden	  ze	  ondergebracht	  in	  een	  pension	  
in	  	  Schoorl.	  	  
Daar	  werd	  Inge	  geboren	  op	  31	  januari	  1952.	  
Op	  29	  april	  1952	  verhuisde	  het	  gezin	  met	  de	  trein	  naar	  Velp,	  waar	  ze	  
verbleven	  in	  Pension	  Alteveer.	  
Twee	  uur	  na	  aankomst	  in	  het	  pension	  stierf	  Inge	  aan	  zogenaamde	  
wiegendood.	  
Inge	  werd	  begraven	  op	  2	  mei	  1952	  op	  de	  R.K.	  Begraafplaats	  aan	  de	  
Bergweg,	  op	  het	  grafje	  stond	  een	  simpel	  houten	  kruis.	  
Aangezien	  het	  grafje	  later	  onvindbaar	  was,	  vroegen	  de	  broer	  van	  Inge	  
en	  diens	  echtgenote	  in	  2007	  aan	  het	  bestuur	  van	  de	  begraafplaats	  of	  
de	  plek	  waar	  Inge	  begraven	  lag	  nog	  te	  traceren	  was	  en	  mede	  dankzij	  
goed	  bewaarde	  gegevens	  was	  dit	  het	  geval.	  
In	  2008	  hebben	  zij	  een	  herdenkingssteentje	  ontworpen	  en	  dat	  op	  het	  
grafje	  laten	  plaatsen.	  
De	  beide	  ouders	  van	  Inge	  zijn	  inmiddels	  ook	  overleden,	  	  
in	  respectievelijk	  1987	  en	  2010	  en	  het	  verzoek	  kwam	  of	  de	  beide	  
asurnen	  in	  haar	  grafje	  bijgezet	  konden	  worden.	  	  
Dit	  verzoek	  kon	  worden	  ingewilligd	  en	  aldus	  geschiedde	  in	  2011.	  
	  
(Tekst	  bij	  afbeelding	  voorzijde)	  

	  
 
 

 
 

’Elk graf heeft zijn verhaal’ 
 

De Allerzielenviering zal worden gehouden op de 
RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp op 

 
 

maandag 2 november 2015 om 16.00 uur 
 
 

Met medewerking van 
  

Pastor Anita Coenraads 
Het koor van de Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk 

Jachthoornblazersgroep Cornure 
Gitaar en zang Ben Rulof  

Machabelle zang 
 
 

Wij nodigen u van harte uit aan deze viering deel te nemen. 
 
 

Het bestuur van de Stichting 
Behoud RK Begraafplaats aan de Bergweg. 

 


