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In dankbare herinnering aan onze zorgzame 

moeder, oma en overgrootmoeder 
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weduwe van 
Sernardus Hendrikus Stockmann 

Ze werd geboren op 23 juni 1910 te Losser 
en overleed op 8 maart 2002 in het 

Verpleegcentrum Twente-Oost te Losser. 
De uitvaart vond plaats op 13 maart in de 

H. Maria-Geboortekerk te Losser, waarna we 
haar ter ruste hebben gelegd op de 

R.K. begraafplaats. 

We voelen haar heengaan uit ons midden aan 
als een pijnlijk verlies. Ons leven is een stukje 
armer geworden, omdat we in moeder rijk 
gezegend zijn geweest. 
Vol zorg en liefde heeft ze zich tezamen met 
vader, die in december 1980 overleed, ingezet 
voor ons gezin. Haar gezin was haar grootste 
rijkdom. Ze ging ons voor soms vermanend, 
maar meestal bemoedigend en opbeurend. 

leder van ons droeg ze op handen en haar 
klein- en achterkleinkinderen hadden een uitge
lezen plaats in haar leven. 
Haar levensstijl kenmerkte zich door eenvoud 
en soberheid en ze was een vrouw van de klok. 
Tijd was voor haar tijd. Daar week ze niet van 
af. Maar ze hield ook van gezelligheid en ze 
was bijzonder gastvrij. Ze genoot met volle teu
gen van bezoek van familie en vrienden en ken
nissen. Bij het afscheid en vertrek zei ze altijd: 
"Gaot hen en vergel weerkomn nig". 
Tot op haar hoge ouderdom heeft ze zelfstandig 
kunnen wonen waar ze zeer aan hechtte. Het 
viel haar dan ook heel zwaar toen ze anderhalf 
jaar geleden naar het Verpleegcentrum Twente
Oost moest. Ze heeft er zich nooit thuis gevoeld 
hoewel ze er liefdevol verpleegd is. 
Vol geloof en overgave heeft ze 91 jaar oud 
haar leven gelegd in de handen van God. 
Onze dank voor alles wat ze voor ons gedaan 
en betekend heeft, willen we gelovig 
samenvatten in dit gebed; "Heer, geef haar de 
eeuwige rust. • 

Voor uw meeleven na het overtijden en bij de 
uitvaart van onze moeder, oma en overgroot
moeder, zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


