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Zij werd geboren op 23 december 1922 in 
Oldenzaal. Gesterkt door het Sacrament 
van de Zieken overleed zij op 19 augus
tus 1982 in Hengelo. Op 23 augustus d.a.v. 
vond de uitvaart plaats in de parochiekerk 
van de H. Drieëenheid te Oldenzaal , waar
na de crematie volgde in het Cremato
rium in Usselo. 

.,Het is jammer voor Johan, het is jam
mer voor Johan". Deze vijf woorden heeft 
zij de laatste weken steeds verzucht. Zo
zeer waren zij sinds hun huwelijk op 23 
juni 1949 met elkaar vergroeid, dat deze 
vijf woorden haar laatste psychisch lijden 
weergeven. 
Zij was een vrouw met een goed hart. Met 
vreugde zorgde zij voor haar man. Niets 
was te veel als hij het maar goed had. 
Zij was gelukkig met huiselijkheid en pro
beerde met iedereen in vrede te leven . 
Haar gezondheid liet dikwijls niet toe zo 
te doen en te zijn , als zij zelf zo graag 
wilde. Dan moest ze vaak naar het zieken
huis en Johan alleen achter laten. Ze 
wist de jaren door dat ze volledig kon 
steunen op hem. Geen t ijd en geen werk, 
ja, we mogen rustig zeggen, geen offer 

was hem te groot, wanneer iets in het 
belang van Stien was. 
De eenheid met elkaar gaf hen veel vreug
de. De fijne en goede gesprekken tijdens 
de laatste ziekte zijn onvergetelij k ge
worden. Zij waren vol van wederzijdse 
goedheid en zorg. Want beiden hadden 
het gevoel dat achter Jezus' woorden 
schuil gaat: .,Het is volbracht". Stien had 
haar lijden moedig gedragen. En Johan 
was in zijn zorg voor haar tot het uiterste 
gegaan. In overgave aan God is zij ge
storven . Hij zal met haar doen , zoals Hij 
deed met Jezus, Zijn Zoon. Tot Hem 
bidden wij: 

Heer onze God, 
neem Stien op in uw Heerlijkheid. 
En geef aan Johan de kracht 
om met vertrouwen zijn toekomst 
tegemoet te gaan. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden bij het overlijden van mijn l ieve 
vrouw, zeg ik u hartelijk dank. 

J. G. WIJERING 

Oldenzaal, augustus 1982 
Dr. Ariënsstraat 39 


