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Dankbaar gedenken we 

BERNARDUS GERHARDUS 
STOKKENTRÉ 

echtgenoot van 
Euphemia Maria W esterink 

Hij werd geboren te Enschede op 
19 maart 1911. Hij overleed in de vroege 
morgen van Goede Vrijdag, 13 april 
1990, op de leeftijd van 79 jaar. We 
deden hem uitgeleide na de uitvaartmis 
in de St. Jozefkerk te Enschede op 18 
april d.a.v. Daarna volgde de crematie
plechtigheid te Usselo. 

Al heeft Ben Stokkentré het niet gemak
kelijk gehad in zijn leven, toch is hij altijd 
een blijmoedig mens geweest. Met de 
radio zong hij graag oude liederen mee. 
Ook op verjaardagen moest er, als hij 
zich goed voelde, gezongen worden 
zoals het: Achter in die laone steet dat 
aole baenkske. Hij kon ook echt genie
tan: van dieren, van plantjes kweken, 
van de camping of het zomaar bezig zijn 
i :1 de schuur en van het eigen huis 

waaraan hij zo verknocht was. Zijn me
ning was: je moet beiden van het leven 
accepteren : dat het veel moois geeft 
én dat het een tranendal is. Hij was ook 
zorgzaam en attent. Waar hij zijn vrouw 
Marie kon helpen deed hij dat. Ook 
sprong hij graag bij met extra gespaard 
geld. Zij kan terugzien op een mooi 
huwelijk van bijna 30 jaar. Hij was ook 
dol op zijn kleinkinderen. Ook voor hen 
was hij voortdurend bezig te sparen en 
te bewaren: van postzegels tot uitge
knipte foto's. We gaan allemaal, maar 
niemand gaat voor zijn tijd. Dit gezegde 
van hem werd op Goede Vrijdag plotse
l ing op hemzelf van toepassing. Gelovig 
als hij was, is hij met Christus gestorven. 
We mogen geloven dat h ij ook met Hem 
zal leven (Rom. 6, 8). Zo lazen we tij
dens de Paaswake. 

We danken allen hartelij k die ons hun 
blijken van deelneming gaven na zijn 
overl ijden en uitvaart. 

E. M. Stokkentré - Westerink 
kinderen en kleinkinderen 




