


In dankbare herinnering aan 

Gezina Maria Stevens - Hoek 

weduwe van G.L. Stevens. 

Ma werd geboren op 22 juli 1921 te Deurningen 
en overleed na gesterkt te zijn door het 

Sacrament der zieken op 25 september 2002 
te Enschede. 

Haar uitvaartdienst was op 30 september 2002 
in de St. Pauluskerk, waarna wij afscheid van haar 

hebben genomen in het crematorium te Usselo . 

Na een verblijf van 5 maanden in het ziekenhuis heb
ben wij op 25 september afscheid moeten nemen van 
onze Ma en Oma. Na het overlijden van Pa 5 ½ jaar 
geleden kon Ma niet meer genieten van het leven. Het 
enige wat nog telde waren haar kinderen en kleinkin
deren waarvan ze zielsveel hield. Als men haar op 
Breederveld vroeg voor 'n gezellig uitje was steevast 
haar antwoord; "nee mijn dochters komen". Samen 
winkelen met Gini en Marianne of even weg in de auto, 
dat waren de kleine dingen die haar dierbaar waren . 
Ze was een sterke vrouw en ondanks het verdriet om 
het gemis van haar man wist ze zich te handhaven. 
Zo lang mogelijk zelfstandig bliJven was haar devies. 
Dagelijks kookte ze haar potje en de soep was ner
gens zo lekker als bij oma. 
Ook haar uiterlijke verzorging liet niets te wensen over. 
Trouw bezocht ze de Zondagsmis van 10.00 uur in de 
Pauluskerk. 

De dood van Ma is niet het einde, maar het begin van 
'n herinnering aan de mooie jaren in ons gezin sa
men met Pa. 

Bedankt Ma en Oma voor alle liefde die je ons gege
ven hebt. 
Blijf samen met Pa vanuit de Hemel voor ons zorgen . 

Einde. 
De laatste uren voor het einde, 
dan wordt die grote wereld klein, 
is plotseling alles onbeduidend, 
tot aan het laatste beetje pijn. 
Wat wij zo indrukwekkend vonden, 
verliest zijn glans, verliest zijn zin, 
maar achter de gesloten ogen, 
glanst 'n gigantisch groot begin. 

Rust zacht lieve Ma en Oma. 

Neem dit gedachtenisprentje mee als herinnering aan 
onze lieve Ma en Oma. 
Zie het ook als teken van onze dankbaarheid voor uw 
medeleven en aanwezigheid. 


