


We blijven in dankbaarheid gedenken 

Maria Hendrika Stoops- Briedé 
sinds 17 juni 1937 echtgenote van 

JOHANNES JACOBUS STOOPS 

Ze werd geboren in Voorburg op 27 de
cember 1908 en door het Doopsel opge
nomen in de kerk van Jezus Christus. In 
her verpleeghuis .Oidenhove· te Losser 
overleed ze op 16 september 1989. Na de 
Uitvaartmis in de Mariakerk re Oldenzaal 
hebben we haar lichaam te rusten gelegd 
op de begraafplaats te Oldenzaal op 
21 september. 

Sinds haar trouwen woonachtig in Den 
Haag, verhuisden ze in 1950 naar Twente, 
waar ze de langste tüd in Oldenzaal ver
toefden; in een gelukkig huwelijk van 52 
jaar hebben ze veel voor elkaar betekend. 
Zelf jarenlang kleuterleidster. was en bleef 
ze bijzonder op kinderen gesteld; ze was 
dan ook erg blü. dat hun een zoon werd 
toevertrouwd· Hans en dat ze er later 
een schoondochter Joke bükreeg. die ze 
echt als haar dochter zag; haar levens
vreugde werd nog groter. toen ze oma 
werd van 2 kleinkinderen: Anke en Hein. 
Ze genoot van het leven. was altijd opge
wekt en gevoelig voor humor; men hoorde 

van haar geen onvertogen woord. want ze 
was zachtmoedig van aard en tevreden. 
Een ~terk geloof heeft haar altlid bezield, 
in dankbaarheid tegenover God en in een 
groot venrouwen in Maria. dat ze nog ster
ker mocht beleven tijdens 2 bedevaarten in 
lourdes. 
Reeds in 1972 verschenen de eerste symp
tomen van de ziekte van Altzheimer. voor 
haar zelf en voor haar omgeving een zware 
beproevingen: in 1984 werd ze opgenomen 
in het verpleeghuis .Oidenhove· waar ze 
liefdevolle verzorging ontving en vlak voor 
Kerstmis deelnam aan de gezamenl[jke zie
kenzalving. Daar kreeg ze vaak bezoek, maar 
opvallend was de geweldige zorg van haar 
man. die haar elke dag opzocht. 
Zo is ze rustig van ons heengegaan; we 
mogen haar toevertrouwen aan het nieuwe 
leven b[j God. 
.Dood. waar is uw overwinning? 
God z[j gedankt die ons de overwinning geeft 
door jezus Christus, onze Heer·. (I Cor.l5.57) 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden 
na het overlijden van mUn dierbare vrouw, onze lieve 
moeder en oma. zeggen wij u onze hartelijke dank. 
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