


Herinnering aan 

RUDOLPHUS HENDRIKUS WILHELMUS 
STOKKINGREEF 

echtgenoot van Marie Meenhuis 

Hij werd geboren te Zenderen op 24 januari 1935. Op 
29 maart 1988 is hij onverwacht in het Streekzieken
huis van Almelo overleden. Op Paaszaterdag, 2 april 
1988, hebben we hem na de gezongen requiemmis in 
zijn parochiekerk te Zenderen, begraven op het 

parochiekerkhof aldaar. 

De lijdensweek, die vooraf gaat aan het feest van Pa
sen, is door het overlijden van Rudie Stokkingreef 
voor heel veel mensen een echte lijdensweek gewor
den. Ook al wilde hij er niet over praten, ook al wilde 
hij het voor anderen niet weten, hij was al lang ziek. 
Hij leed veel pijn, hij leed aan de angst voor de toe
komst. Hij was bang voor het geluk van zijn gezin en 
heeft op deze manier vooral de laatste tijd een heel 
zwaar leven gehad. Aan het begin van de lijdensweek 
werd hij opgenomen in het ziekenhuis om verder on
derzocht te worden naar de oorzaken van zijn moe
heid en heesheid. Die onderzoekingen waren nog niet 
afgelopen toen plotseling dit leven ophield en het lij
den voor Rudie voorbij was, maar in alle heftigheid bij 
zijn vrouw en kinderen is begonnen. Hij was altijd zo 
goed voor zijn gezin geweest. Hij werkte iedere dag 
met plezier voor hen in zijn zaak. Een prettige man in 
de omgang, gezien bij al zijn klanten. Zijn zaak en zijn 
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gezin waren hem bijzonder dierbaar. En nu is dat in
eens afgelopen. Nog maar 53 jaar oud kwam er een 
einde aan dit actieve leven. 
Jezus Christus, ook jong gestorven, is door zijn lijden 
en dood heen, gekomen tot de heerlijkheid met de Va
der. Dat vieren we in deze goede week. Deze herinne
ring moge ons ook helpen het leed om zijn heengaan 
te aanvaarden en samen te verwerken. Een fijne her
innering zullen zijn vrouw en kinderen allijd aan hem 
bewaren. De zorg en inzet waarmee hij zijn zaken be
hartigde, het meeleven met zijn vrouw en kinderen, 
de hartelijkheid en de gezelligheid die hij thuis wist te 
brengen en wat hij er allemaql voor over had om het 
gezinsleven fijn te laten verlopen, dat alles is een 
troost voor ons, nu wij zonder hem verder moeten le
ven. 
Jezus is ons door zijn lijden heen voorgegaan naar 
het geluk. Wij mogen erop vertrouwen dat Rudie die
zelfde weg is gegaan en nu ook mag delen in die heer
lijkheid , als beloning voor het vele goede dat hij hier 
op aarde heeft gedaan, en dat hiJ voor altijd gelukkig 
zal zijn bij zijn Vader en Schepper. 

In alle stilte ben Je van ons weggegaan, maar Je blijf t 
in ons verder leven. 
Wat je voor ons betekende vergeten we nooit. 

Voor uw meeleven met het zo plotselinge overlijden 
van mijn lieve man en onze fijne papa zeggen we u 
heel hartelijk dank. 

Familie Stokkingreef 


