
Lies Stoverink 

Z1J werd geboren op 29 november 1917 e~ is, 
na het ontvangen van de z,ekenzalving, 

overleden op 28 december 2007. 

Moeder trouwde 1n 1940 met Franz 8enneker.Ti1dens dat 
veel te korte huwelijk zijn 4 kinderen geboren: 
Lies.Gerard, Hemm1e en Fien. Haar man is in 1944 t11· 
dens de toenmalige bezetting om het leven gekomen. 
Moede<' was op dat moment aJ zwanger van tv-s en ze 
blee! op 26-iarige leeft'Jd achter met 5 kle ne k.nderen. 
Dat was geen gemakkeli;ke ti,cl. Haar liefde. werklust en 
zorgzame karakter zorgde ervoor dat de kinderen mets te 
kO<t kwamen. 
In 1955 trouwde ze met Gerard Stover,nk. Samen kregen 
ze twee kinderen. Rita en René. Een andere tijd btak 
al\'l, "°°' de maatsct,appij als geheel, maar zeKer ook 
"°°' haar. Ze hebben een heel gelukkig huwe•Jk gehad 
waarin samen veel werd ondernomen. Op hun 37e 
trouwdag 1s vader overleden. In de Jaren daarna werd ze 
geconfronteerd met nog 2 ingroJpende gebeurtenissen: 
het overlijden van haar zoon Hemm,e en van haat 
schoondochter Udy. Haar intense geloof heeft haat 
geholpen bij de verwenong daarvan. maar ze<er ook 
haar positieve levens1nstelltn9 en opgeru,mde karakter. 
Ze had de gave om te gemeten van het leven en "eder 
ander 1n haar omgeving daar deelgenoot van te laten 
z11n. 
Moeder heeft ons VIH!I oude hed,es geleerd. Op een feest 
was haar meest gefoefde lledie •zo get dat heudke•. Ze 
had vr..o< -edefeen een goed woord1e over en gong a1t1Jd 
uit van het goede ,n de mens. Als 9' toch een keer een 

negat,eve toon werd gezet, was stffvast naar wee<· 
woord •aan 1odereeo man,{eert wel mets. maar ie moet 
vooral ook k11ken naar de goede kanten•. Ze bleef dan 
ook voor ons, zetts tot op late eef11jd, iemand waar we 
veel van konden leren. 
Ze was graag ,n gezelschap van vr,end1nnen. buren en 
kenn,ssen. Maar. haar !onderen. kle1nlonderen en achter
kle,nionde<en waren het betangt1jkste ,n haar leven. 
iedereen werd an,Jd gastvrij onthaald. Vaak zei ze b1J het 
b,nnenkomen al "f11n dat ie er bent en wat wil ie dr1nken•. 
iedereen vond het dan ook een f11ne plek om naar toe te 
gaan. 
De laatste Jaren van haar leven heef1 ze met veei pleZldf 
gewoond aan de KostersgaardM. Moeder .s daar naar 
toe vemu,sd omdat ze dan dichter b9 de win<ets woon
de. Daar 9109 ze graag naartoe omdat ze er att11d wel 
iemand aantrof voor een praat1e. Helaas heeft ze door 
afnemende mobihteit daar niet of nauwel11ks gebruik van 
kunnen maken. Puzzelen werd nu haar grote hobby 
evena1s het volgen van ale soaps op TV Tot op het laatst 
heel: ze daar nog van genoten. 

Met het overli1den van onze mc,eder verliezen we een 
fantastische vrouw met een hart van goud. Wij zi1n bij· 
zonder trots op haar en zullen alt11d met veel helde aan 
haar b4ijven denken. 

Voor uw bhJk van medeleven ondervonden na het overt11· 
den van onze heve moeder en oma danken wij u harte· 
hJk. 

Kinderen. 
kle,nlunderen en 
achterkleinkinderen 




