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In liefde en dankbaarheid willen wij 

blijven gedenken 

Dina Johanna Leis-Stokkentre 
Dien 

Zij was weduwe van 
Hennann Gerhard Heinrich Leis 

Zij werd geboren op 19 maart 1911 
en over1eed onverwacht op 

Tweede Paasdag, 21 april 2003. 

Haar Uitvaartdienst was op 24 april in 
de Mariakerk, waarna we afscheid van 

haar hebben genomen in het crematorium te 
Usselo. 

Dien Stokkentre was in haar leven een plichts
getrouwe vrouw. Ze verzorgde tot het laatst 
haar ouders. Ze trouwde met Hennie Leis. 
Samen kregen ze twee kinderen, Reinald en 
Agnes. Van hen waren er 6 kleinkinderen. Ze 
was blij met ieder bezoek van hen en wilde het 
liefst de dag voor het volgende bezoek al vast
leggen. 

Zij stelde hoge eisen aan zichzelf en droeg dat 
ook over op anderen. Helaas werd ze daarin 
wel eens teleurgesteld. 
Deze moeder en oma was voor haar kinderen 
en kleinkinderen een lieve en hartelijke vrouw. 
Na het over1ijden van haar man, 28 november 
1977, kwam ze in een moeilijke periode terecht. 
Eigenlijk heeft ze daarin nooit haar weg gevon
den. Dan is ruim 25 jaar alleen zijn een hele tijd. 
Ze putte steeds weer kracht uit haar geloof in 
God en haar liefde tot Maria. Zo lang zij kon 
ging ze naar de eucharistieviering in "Het 
Achtervoort". Maar ook dat moest zij vanwege 
haar slechte gezondheid loslaten. 
De Paasdagen waren door kinderen, kleinkin 
deren en familie ingevuld, zodat ze niet veel 
alleen was. Voor de Tweede Paasdag nam ze 
zelf het heft in handen; ze ging zittend in haar 
stoel over naar het eeuwige leven. Moge zij nu 
zijn in de liefde van de verrezen Heer, samen 
met allen die haar in de dood voorgingen. 

Wij zijn iedereen dankbaar die met haar en ons 
mee hebben geleefd tijdens haar leven en nu 
na haar overlijden. 

De familie Leis 
De familie Brengers 




