
Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

Johannes Franciscus Stockmann 
sinds 7 mei 1946 gehuwd met 

Dinie Wering. 
Hij werd op 9 maart 19 19 te Lonneker 
geboren. Getekend met het kruis van 
de ziekenzalving, is hij in alle rust. 
geheel onverwachts, van ons heenge
gaan op 14 juli 1990. 
Na de Eucharistieviering op 18 juli in 
de kerk van de H. Maria Geboortepa
rocnie in Losser, hebben wii hem te 
rusten gelegd op ons parochiekerkhof. 

Zonder dat laatste woorden konden 
worden gezegd is hij gestorven. 
In alle rust, midden in oe racht. 
Alsof hij niemand dat verdriet wilde 
aandoen. 
In alles was hij de man met een po
sitieve instelling. Wij hadden graag 
met hem te doen; hij was opgewekt 
en iedereen was bij hem welkom. 
Je wist wat je aan hem had, want alles 
wat n!j deed, deed hij zo goed moge
fiJk. Half werk of je ergens gemakke
lijk van afmaken kende hij niet. 
Hij had een enorme prestatiedrang. Dat 

gaf hem ener zijos de moed om op 4 7 -
jarige leeftijd de stap te maken van 
het bakkersbedrijf naar de verzekering, 
anderzijds liep hij door die prestatie
drang ook tegen de grenzen van zijn 
kunnen aan, 
Met veel plezier hebben ze de laatste 
jaren in Losser gewoond, waar hij ma 
teloos kon genieten van een fietstocht 
door oeze pr achtige omgeving. 
Nu wij hem onvoorbereid uit handen 
moeten geven beseffen wij wie wij ver
liezen: een onvergetelijke echtgenoot, 
alujd attent; een fijne vader die altijd 
zorgzaam was en een opa om nooit 
te vergeten. 
In het volle ve rtrouwen dat de Heer, 
die ons het leven geeft, ons ook zal 
opnemen in een eeuwig leven, nemen 
wij afscheid van hem. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart 
en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 
U was een echte steun voor ons. 
Wij hopen dat u dat tn de komende tijd 
ook voor ons wilt bltjven. 

Dinie Stockmann-Wering 
kinderen en kleinkinderen. 




