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Hij werd op 28 mei 1913 in Oldenzaal 
geboren. Onverwacht is hij overleden 
in Losser op zondag 4 september 1988. 
Na een Eucharistieviering in de paro
chiekerk van St. Martinus, hebben zijn 
familieleden zijn lichaam ter ruste ge· 
legd op het Katholiek kerkhof in Los· 
ser, hem aanbevelend aan de Heer van 
het leven. Toen was het Mariadag, 
8 september 1988. 

Toch nog plotseling is mijn geliefde 
man, onze lieve vader en opa uit 
ons midden weggenomen. We hebben 
hem ervaren als iemand, die altijd 
zichzelf is gebleven, nooit bijzondere 
dingen van het leven verwachtte en 
altijd tevreden was met hetgeen hij 
had. 
Ondanks de tegenslagen in zijn leven 
tijdens de oorlog en ziekte, is hij steeds 
een opgewekt iemand gebleven, die 
met zijn eigen humor vaak een leuke 
stemming teweeg kon brengen. 

In gesprek met anderen sprak hij van· 
uit zijn hart en liet daarbij toch ieder
een in zijn waarde. 
Tijdens zijn leven is hij dikwijls bereid 
geweest zijn hebben en houden voor 
een ander op te offeren, vaak ten koste 
van zichzelf. 
Samen met moeder hebben we hem 
gekend als een echte vader en voor 
de kleinkinderen als een bijzondere 
opa. 
Altijd was zijn wens te sterven zonder 
pijn en deze is in vervulling gegaan. 
Hij is wel van ons heengegaan, maar 
zal steeds in de gedachten van zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen blij
ven voortleven. 
Graag vertrouwen we hem toe aan de 
Heer waar hij thuis mag zijn bij allen 
die hem reeds in zijn geloof zijn voor
gegaan. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven, be
toond na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, be· 
tuigen wij u onze oprechte dank. 

M. H. Stoverink-Lakerink 
kinderen en kleinkinderen. 




