
Ter dankbare herinnering aan 

Gerardus Johannes Stoverink 
echtgenoot van 

Aleida Hendrika Hesselink. 

Hij werd geboren 6 november 1917 in 
Oldenzaal. Na een ernstige ziekte is 
hij overleden 21 juli 1992 te Losser. 
Na de Eucharistieviering in de Maria 
Geboortekerk te Losser hebben we hem 
op ons parochiekerkhof te ruste gelegd 
op 24 juli 1992, in afwachting van de 
dag der verrijzenis. 

Met het sterven van deze mens is een 
rijk en vruchtbaar leven afgesloten. 
Iedereen had graag met hem te doen. 
Want door zijn beminnelijkheid stond 
hij voor iedereen open. Hij maakte geen 
onderscheid tussen de kinderen van het 
gezin. Z e waren hem al lemaal even lief. 
De kleinkinderen hadden helemaal zijn 
hart gestolen. Door zijn handigheid 
wisten ze hem alt ijd wel te vinden als 
er iets stuk was gegaan. 
Een grote plaats had de derde wereld 
in zijn hart, wat hij vooral liet zien in 
zijn daadwerke lijke hu lp en zijn uit· 
spraak op zijn ziekbed: Mij gaat het 
maar enkele dagen slecht, in de derde 
wereld hebben ze het altijd slecht. 

37 jaar heeft hij samen met zijn zorg· 
zame vrouw gelukkig geleefd. Het af· 
scheid viel hem dan ook zwaar; toen 
hij wist dat zijn leven ten einde liep 
zei hij: ik was nog zo graag langer bij 
je gebleven. 
Deze mens heeft het leven helemaal 
doorleefd. Hij hield van mensen en 
van de natuur. De kracht daarvoor vond 
hij in een diep en eenvoudig geloof in 
een God die op zijn beurt mensen lief· 
heeft. 
Wij die achterblijven zijn dankbaar voor 
alles wat hij voor ons geweest is. De 
herinnering aan dit rijke leven zullen 
we altijd in ons hart meedragen. We 
geven hem uit onze handen over in 
Gods handen en gunnen hem het ge
luk dat hij bij zijn hemelse Vader mag 
ervaren. 
Vader rust nu in vrede en wees voor 
ons een voorspreker bij de Heer. 
Maria, moeder van Jezus en onze moe
der, bid voor hem en voor ons. 

Wij danken u hartelijk voor uw mede
leven tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve man, onze vader 
en opa. 

A. H. Stoverink-Hesselink 
kinderen en kleinkinderen 




