


• De vermoetdhe,d die de 
voetstappen vertraagt ......... • 

Wij denken dankbaar terug aan onze lieve en zorg
zame ma en oma 

GEZINA ANNA KRABBE-STOCKMANN 

Sinds 1987 weduwe van 

GERARDUS FRANCISCUS KRABBE. 

Zij overleed op de tweede Paasdag, 1 april 2002, te 
Losser 
Op zaterdag 6 april is ma bijgezet in het graf van pa 
op het R.K. kerkhof te Losser. 

Ma werd geboren te Lonneker op 7 september 191 S 
Zij bracht haar jeugd door in Glanerbrug aan "het 
spoor-. 
Ze was de oudste dochter van het gezin Stockmann 
dat I O kinderen telde. 

In 1942 trouwde zij met pa en gingen wonen in 
Los~er 
Samen kregen zij S kinderen, die met veel zorg en 
lietäe werden omringd. 
Met pa bouwde ze aan een zaak in assurantil!n en 
makelaardij. 
Ma was in het bedrijf een grote steun en toeverlaat 

Van alles om haar heen kon ma genieten Van alles 
wat groeide en bloeide, van planten en vogels in de 
tuin. Dat alles in haar eigen vertrouwde omgeving. 

Voor de kinderen was ma van grote betekenis. 
Naast de steun en liefde die ze ons gaf, was zij er al
tijd op de momenten dat het nodig was, zorgzaam, 
onvermoeibaar en altijd optimistisch. 
Zij hield van stijl Was accuraat en zorgvuldig van 
aard 

Haar kleinkinderen gaven haar veel plezier en vol
doening. 
Allen bewaren lueraan vele mooie herinneringen, 
want immers bij oma "kon en mocht alles• 

De laatste jaren waren voor haar en haar omgeving 
minder gemakkelijk. Frans heeft deze zorg op zijn 
schouders genomen 

Samen met pa heeft zij ons dat meegegeven, dat voor 
ons allen van grote waarde is in ons verdere leven. 
Onvergetelijk. 

Met grote dankbaarheid zullen wij ons, •onze lieve 
ma en oma· blijven herinneren 

Kinderen en kleinkinderen, 

Losser, 
6 april 2002. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het over
lijden van ma en oma zeggen wij u hartelijk dank. 




