
Gedenk in dankbaarheid 

Maria Berendina Stokkentré 

Geboren te Enschede op 27 mei 1908. 
Na een liefdevolle verzorging in het 

Dr. Anènstehuis aldaar en gesterkt door 
het H . Sacrament der Zieken in de 
vrede van Christus overleden op 

16 januari 1995. 

Geboren in een groot gezin heeft zij zich 
vele jaren met grote energie ingezet voor 
haar medemensen, in het bijzonder voor 
de familie Kronenberg. Toen moeder 
Kronenberg kwam te over1ijden bleef 
Maria haar belofte gestand om voor 
Leida, die ziekelijk was. te blijven zorgen. 
Meer dan 40 jaar waren ze samen en een 
grote steun voor elkaar, ook geestelijk. 
In betere tijden hebben ze nog erg geno
ten van verschillende vakanties en vooral 
van de bedevaarten naar Lourdes en 
Kevelaer. De H. Maria nam een belang
rijke plaats in in haar godsdienstig leven. 
Maria ging jaarlijks met medebewoners 
van het Dr. Ariënstehuis de Moeder Gods 
eren in Kevelaer. 

Ze hield van de natuur. van bloemen 
vooral, van gezelligheid in huis en vooral 
van mensen om zich heen. Haar trouwe 
vnendin Leida heeft ze na haar dood erg 
gemist. Veel aandacht heeft ze gevraagd, 
ontvangen, maar ook zélf aan anderen 
gegeven. Terwijl ze haar kracht bleef 
zoeken biJ Christus in de Euchanst1e en 
bij de H. Maria, wist zij, waar mogelijk, in 
stilte vaak te geven voor noodlijdenden in 
onze wereld. Toen haar krachten steeds 
meer afnamen heeft ze zich sensus 
voorbereid op de grote ontmoeting met 
God, haar Schepper. Met een plechtige 
Eucharistieviering in de kapel van 't Dr. 
Ariënstehuis, welke haar de laatste 11 
jaar zo dierbaar was geworden, namen 
we op 20 januari afscheid van haar. 
"Heer God en Vader, wij bidden U, dat Gij 
haar nu genadig wilt opnemen in Uw 
heerlijkheid, waarnaar zij zo hoopvol heeft 
uitgezien. 
Maria, Moeder van Jezus, toon dat Gij 
ook háár Moeder zijt.' 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meele
ven en ter gedachtenis aan haar. 

de familie 




