
t 
Ter dankbare herinnering aan 

GERRITDINA HENDRIKA 
STOEVENBELD 

echtgenote van 
GERHARDUS JOHANNES REUVER 

Zij werd geboren op 16 november 1902 
te Gronau. Op zaterdagmorgen 18 de
cember 1982 is moeder overleden in 

het ziekenhuis .De Stadsmaten' in 
Enschede. - Woensdag 22 december 
hebben we haar na de uitvaartmis in 

de St.Jozefkerk uitgeleide gedaan 
naar het crematorium. 

Moemi was een sterke vrouw. 
Ze wist wat ze wilde. 

In de gesprekken die ze zo graag 
voerde, schrikte zij er niet voor terug 
haar heel eigen geluid te laten horen. 
Onverbloemd zei ze wat ze dacht. 
Drie- en vijftig jaar heeft ze met vader 
lief en leed gedeeld. Ze waren geluk
kig samen en konden elkaar eigenlijk 
niet missen. 

Moeder was trots op haar kinderen 
en kleinkinderen. Ze was er steeds op 
uit de onderlinge band in het gezin 

te bewaren. - Ze wist een fijne sfeer 
rondom haar te verspreiden. 
De kleinkinderen vooral gingen graag 
naar Moemi toe. Ze kon zo fijn vertel 
len en .... .. koken! 

In haar mening over de Kerk was ze 
zeer ruimdenkend en kon heel goed 
de menselijke kant ervan relativeren. 
Maar ze zou geen enkele keer over
slaan om voor het slapen gaan te 
bidden. 

Opgeruimd en blij stond ze in het 
leven, dankbaar voor het goede wat 
ze ondervond, meelevend en attent. 

De laatste weken ging moeder erg 
achteruit en voorvoelde ze dat het 
einde van haar leven naderde. 
Een van haar laatste woorden waren: 
er gaat gauw iets gebeuren. 

Inderdaad hoe moeilijk het afscheid 
ook was, is moeder rustig ingeslapen. 

Nu wij ons voorbereiden op het 
Kerstfeest bidden wij: Heer Jezus. om 
ons bent U in de wereld gekomen. 
Verhef moeder en moemi tot de heer
lijkheid waarin U woont. 

Kom. Heer Jezus! 

Voor Uw blijken van meeleven en 
deelneming danken wij U hartelijk. 

G. J. Reuver 
Kinderen en kleinkinderen 


