
W ilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johann Stqcf<hprst 
die geboren werd te Epe (Dld.) 27 augustus 1928. 
In de Mar ia Geboortekerk te Losser sloot hij z i1n 
kerkelijk huwel ijk 28 augustus 1962 met 

M arietje Morsink. 
Hij was zo ziek 20 november 1978, dat hij het 
ziekensakrament ontving en stierf in ,Ziekenzorg' 
te Enschede. Op het kerkhof van de Maria Ge
boorteparochie te Losser werd hij begraven op 
24 november 1978. 

iedere mens luistert gespannen en ook met enige 
angst met één oor op de grond en met het an
dere in de luch t naar alle woorden van de mens 
en zijn toekom st. 
Gelovige mensen ki jken alt ij d opwaarts, in de 
rich ting van de hemel. 
Johann luisterde ook: hij was erg gelovig en be
zocht zondags de kerk, maar hij zei toch telkens: 
" Ik ben niet zi ek". Hij was niet k leinzerig. Hij 
maakte veel mee de laatste maand . maar 
geen gekreun en geen klacht. 
Als t immerman heeft hij veel werk verzet. Het 
was tevens zijn hobby, zodat veel mensen van 
zi jn arbeidslust hebben kunnen genieten. Z i jn fa
milie en schoonfamil ie zagen hem graag komen, 
omdat hi j al t ij d zo zorgvol hen naderde. Trou 
wens hi j heeft niemand tekort gedaan. En wat 
hij afleverde, was secuur, tot in de puntjes ver· 
zorgd. 
Eerst g ing hi j per brommer naar zi jn werk, later 
in de auto. Hi j had kijk op het werk en de laat· 
ste weken was hij erg benieuwd naar de vorde· 
ringen in de lmenhof. 

Heer, wij meesten Johann uit handen geven, wat 
kunnen wi j dan anders doen, dan hem in Uw 
handen leggen, de handen van de levende God. 
.,In het huis van mijn Vader zijn vele woningen". 

Voor uw blijken van medeleven ondervonden 
na het overl ij den van mijn l ieve man, betuig 
ik U mijn oprechte dank. 

M . J . B. Stockhorst-Morsink 




