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In groot geloof is ons voorgegaan 

Johannes Jacobus Stoops 
sinds 16 september 1989 weduwnaar van 

Maria Hendrika Briedé 

Hij werd geboren in Vlissingen op 25 juli 1908. 
Tijdig ontving hij heel bewust het Sacrament van 
de Ziekenzalving. Op 26 augustus 1995 ging hij 
van ons heen te Oldenzaal in de 'Scholtenhof'. 
Na de gezongen Uitvaartmis in de Mariakerk 
hebben we zijn lichaam in het graf bij moeder 
bijgezet op de begraafplaats te Oldenzaal op 
31 augustus. 

Afkomstig uit een gezin van 5 kinderen, kwam 
hij na de middelbare school te werken bij Shell 
in Den Haag. Daar leerde hij zijn vrouw kennen, 
met wie hij in 1937 is getrouwd. Zij hadden een 
bijzonder hechte en liefdevolle band met elkaar. 
Hij had alles over voor zijn zoon en schoondoch
ter, en ook zijn kleinkinderen, Anke en Hein, kre
gen een warme plaats in zijn hart, wat weder
zijds was. Daarnaast waardeerde hij zeer de 
hulp die hij kreeg in de huishouding. Voor 100% 
heeft hij zich ingezet voor zijn werk, eerst in Den 
Haag, later in Oldenzaal, als accountant; sekuur 
en plichtsgetrouw wilde hij alles regelen. 

Zo had hij zijn eigen ideeën en plannen, die hij 
met veel verve aan anderen probeerde over te 
dragen; dat gaf wel eens spanningen. Hij was 
een man met een sterke gezondheid, graag op 
de hoogte van wat er speelde in zijn omgeving 
en in de grote wereld. Hij was een dankbaar 
mens en wilde, attent als hij was, graag samen 
met anderen genieten van de goede dingen van 
het leven. Een geweldige steun is hij geweest 
voor zijn vrouw, vooral in de periode dat ze op
genomen was in 'Oldenhove" te Losser. 
Elke middag ging hij op bezoek. Na haar over
lijden bleef hij haar missen, maar ook dankbaar 
gedenken, in zijn hart, in de kerk, bij haar graf. 
Hij had een groot geloof, waarvan hij graag ge
tuigde en over sprak met anderen. 
In de Mariakerk, waar zijn zoon en schoondoch
ter zingen in het koor, voelde hij zich thuis. De 
oude, vertrouwde stijl van de Hoogmis sprak 
hem bijzonder aan. Na een ingrijpende opera
tie gingen zijn krachten langzaam achteruit en 
uiteindelijk heeft hij zich overgegeven aan de 
God van het nieuwe leven. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden zijn we u bijzonder dankbaar. 

De familie Stoops 




