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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Geertruida Johanna Stoevenbeld
Kolmschot 

die op 28 juli 1917 in Losser geboren werd. 
Ze was gehuwd met 

Hendrikus Stoevenbeld 

die in 1989 overleed. 

Na het ontvangen van het Sacrament der 
Zieken overleed zij op 15 maart 1997 in het ver
zorgingshuis de Scholtenhof in Oldenzaal. 
Op 19 maart hebben we haar, na de 
Uitvaartviering in de Maria-Geboortekerk te 
Losser, naar haar laatste rustplaats begeleid op 
het R.K. Kerkhof aldaar. 

Nu we afscheid moeten nemen van moeder, 
van oma, willen we de goede herinneringen aan 
haar levend houden. 
Zo werd ze in de Zoeke geboren als jongste in 
het gezin. Ze hielp er van jongsaf mee op de 
boerderij. 
Daar begon ze samen met haar broer een 
dansschool. 

Moeder hield zeer veel van gezelligheid, van 
mensen om haar heen. 
Samen met vader zorgde ze voor haar gezin, 
waarin ook zorgen hen niet bespaard bleven. 
Toen vader overleed vond ze het heel erg en ze 
kon toen de draad van haar leven maar moeilijk 
oppakken, omdat ze altijd zo op hem gebouwd 
had. 
De laatste jaren woonde ze in de Scholtenhof, 
waar ze het goed naar de zin had en waar ze tot 
het laatst liefdevol verzorgd werd. 
Ze was blij met bezoek van de kinderen en 
kleinkinderen. En met name deed ze vaak een 
beroep op haar dochter Ria, die er altijd voor 
haar was. 
Moeder was een gelovige vrouw, die een grote 
devotie had voor de H. Gerardus. Graag 
bezocht ze de Gerardusprocessie in Oven:JiN<el. 
Langzaam namen haar krachten af en zo beve
len we haar nu aan bij God, dat zij leven mag in 
Zijn Vrede en Zijn Vreugde. 

Moeder, oma rust in de vrede van God! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en oma 

Kinderen en kleinkinderen. 


