
In dankbare herinnering aan 

JOSEPHA THERESIA STOCKMANN 

weduwe van Johan Herman Beckers. 

Zij werd geboren te Lonneker op 
11 februari 1923 en overleed, gesterkt 

door het H. Sacrament van de 
Ziekenzalving, in het ziekenhuis te 
Enschede op 11 december 1993. 

De H. Eucharistie bij haar uitvaart werd 
gevierd in de St. Jozef kerk te Enschede 

op 16 december, waarna de crematie 
volgde te Usselo. 

Een kortstondige ziekte heeft op nog vrij 
onverwachte wijze het aardse leven van 
dezealtijdzogezondeenzorgzamemoeder 
en grootmoeder voltooid. 
Met haar echtgenoot Johan, met wie zij 
ruim 35 jaar gelukkig getrouwd geweest 
is, stichtte zij een gezin van vier dochters . 
Ook in het bedrijf van haar man was zij 
aan huis dagelijks werkzaam en naast deze 
dubbele taak heeft zij jaren lang nog haar 
moeder geholpen. ZiJ was de bindende 
factor binnen het gezin en naar de gehele 
fami lie. 

Behulpzaamheid en klaar staan voor an 
deren wa;en voor haar vanzelfsprekend 
en zij was altijd geïnteresseerd en mee
levend naar de mensen in haar omgeving. 
Zeer groot was haar verdriet toen zij haar 
man verloor in 1984, maar toen kort daarna 
ook nog een dochter stierf, moest zij vanuit 
de diepte van haar geloof en de wilskracht 
van haar persoonlijkheid de mogelijkheid 
halen tot verder leven. 
Zij mocht tot haar grote vreugde oma wor
den van vier kleinkinderen, aan wie zij haar 
attente liefde van harte gaf. 
Het verlies van haar kleinzoon enkele jaren 
geleden heeft haar opnieuw zwaar getrof
fen. 
Toch wist zij met haar zwager Theo haar 
laatste levensjaren zinvol te delen in 
vreugde en verdriet. 

Moge zij, die geleefd heeft IT)et een. groot 
vertrouwen op God en vanuit een inn ige 
liefde tot haar dierbaren, nu voor alt11d 
gelukkig zijn in Gods Vaderhuis. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve zorgzame 
moeder, schoonmoeder, oma en vriendin 
zijn wij u zeer dankbaar. 

Kinderen, kleinkinderen en vriend. 




