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Dankbare herinnering aan 

HENDRIKA WILLEMINA MARIA 
TER HORST 

vanaf 1944 weduwe van 
Gerhardus Albertus Stokkingreef 

Ze werd geboren te Delden op 8 december 
1908 en overleed na een zeer arbeidzaam 

,, leven, gesterkt door het sacrament van het 
.H. Oliesel, op 16 februari 1992 in Zenderen. 
Na de gezongen uitvaartdienst in haar 
parochiekerk van Maria Onbevlekt Ontvan
gen te Zenderen werd ze op 20 februari 

1992 op het parochiekerkhof aldaar 
begraven. 

Ze was nog zo jong toen ze weduwe werd 
en alleen kwam te staan voor het jonge ge
zin en de slagerszaa_k die door haar man in 
Zenderen was begonnen. 
Ze durfde de handen uit de mouwen te ste
ken en heeft het klaar gespeeld om alles 
draaiende te houden. De kinderen konden 
bij haar terecht, ze was een zorgzame moe
der, die nooit op de eerste plaats aan zich
zelf dacht, maar altijd bezorgd was voor an
deren. Dat bleef ze tot op hoge leeftijd. 
Toen ze eigenlijk van een welverdiende 
rust diende te genieten, bleef de zorg voor 

haar kinderen, kleinkinderen en achter
kleinkind bestaan. 
Een zware handicap kreeg ze doordat haar 
spraakvermogen door een hersenbloeding 
bijna helemaal verdween. Met haar com
municeren was niet gemakkelijk, maar wat 
niet door woorden kon worden uitgedrukt, 
kon ze door gebaren verduidelijken en kon 
je meestal wel van haar gezicht lezen . De 
boodschap was vaak: Laat maar, het is wel 
goed, ik ben wel tevreden, maar zorg goed 
voor de kinderen . Ze was wat we noemen 
een lieve vrouw. Ze straalde alleen maar 
goedheid uit, naar iedereen die bij haar 
kwam of die voor haar zorgde. 
Ze was heel dankbaar dat ze ondanks haar 
hulpbehoevendheid thuis kon blijven , bin
nen het gezin van haar jongste zoon , waar 
ze de meelevende en zorgzame en lieve 
oma was. Daar heeft ze veel liefde gegeven 
en heel veel liefde ontvangen . 
Deze harte lijke, diepgelovige, lieve vrouw 
durven wij zonder veel moeite uit handen te 
geven en toe te vertrouwen aan de goed
heid van God, in wie zij altijd een groot ver
trouwen heeft gehad. 

.Voor uw meeleven met het overlijden van 
onze lieve moeder en oma, zeggen wij U 
heel hartelijk dank. 

Familie Stokkingreef 


