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Dankbaar gedenken wij onze lieve moeder 
en oma 

Johanna Francisca Stokkelaar 

weduwe van Johannes Hendrikus Heithuis 

Ze werd op 20 juli 1907 geboren te 
Coesfeld in Duitsland. In de leeftijd van 81 
jaar overleed ze op 16 april 1989 te Almelo. 
Na de gezongen uitvaartmis in de St. 
Egbertuskerk legden we haar op 19 april te 
rusten op het R.K. Kerkhof te Almelo. 

Met dierbare gevoelens denken we bij dit 
afscheid aan onze moeder en oma. Zelf 
was ze dankbaar voor het prachtige leven 
dat ze gehad had. Er was een mooie band 
tussen vader en moeder en samen met de 
kinderen vormden ze een hecht gezin, 
waarin het gezellig was. Ze was ook een 
fijne oma voor de kleinkinderen. 
Het verdriet is haar niet bespaard geble
ven, maar ze heeft zich overal goed door
heen weten te slaan. Na de dood van vader 
bleef ze het middelpunt en werd door haar 
kinderen op handen gedragen. Al woonde 
ze al 17 jaar op zichzelf, toch is ze gelukkig 
nooit alleen geweest. Dagelijks eten bij de 
kinderen, samen naar de kerk gaan. samen 
op stap; het maakte haar een blij en opge
wekt mens. Ze genoot van de uitstapjes 
van de Zonnebloem of de middagen van de 

ouderensoos. Als ze lachte, was er een 
flonkering in haar ogen. En door haar 
belangstelling voor anderen had ze nog 
vele kontakten. 
Moeder was in al haar eenvoud een diep 
gelovige vrouw. Verschillende keren ging 
ze op bedevaart naar Lourdes, want ze had 
een grote liefde voor Maria. Ze bad veel, 
ook voor de intenties van anderen 
In vertrouwen op God heeft ze geleefd en 
twee jaar geleden wilde ze daarom ook het 
sakrament der zieken ontvangen. Vrij on
verwacht is ze in het ziekenhuis opgeno
men. Daar is ze omringd door de zorg van 
haar kinderen tenslotte vredig ingeslapen. 

Heer, onze God, 
wij bidden U op voorspraak van Maria, 
geef aan onze moeder en oma 
de vreugde van het leven bij U, 
omwille van alle liefde en zorg 
die zij gehad heeft. 
Moge zij nu delen in de verrijzenis 
van Jezus. Uw Zoon. 
temidden van allen die ons zijn 
voorgegaan. 
Amen. 

Voor Uw belangstelling en medeleven 
willen wij U hartelijk danken, 

Kinderen en kleinkinderen. 




