
Een dankbare herinnering aan 
Antonia Hendr ika Stöteler-te Vruchte 

sinds 1958 weduwe van 
Gerrit Jan Stöteler 

Zij werd op 20 augustus 1903 te Bocholt (Duits
land) geboren. Zij overleed plotseling in de middag 
van 27 mei 1999 in het Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix te Winterswijk. De eucharistie bij haar 
uitvaart vierden wij op 1 juni in de parochiekerk 
van de H. Calixtus te Groenlo. In de verwachting 
van de verrijzenis ten leven hebben wij haar 
daarna te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats 
te Groenlo. 

Op de zeer gezegende leeftijd van 95 jaar, de 
leeftijd van de hele sterken, is zij plotseling van 
ons heengegaan. Haar diepe wens, plotseling 
rustig in te mogen slapen, ging daarmee in vervul
ling Meerdere keren ook had zij aangegeven dat 
het goed was geweest en dat zij bereid was te 
sterven, zij was er klaar voor. Dat kwam mede 
ook door haar sterke geloof, waarvan zij leefde 
en dat haar een leven lang gedragen had. Zij 
bezocht Lourdes enkele keren en zij had een 
bijzondere verering voor de H. Gerardus. Zo kon 
zij, ook al viel het soms niet mee, de zware slagen 
van het leven aan zoals het te vroege overlijden 
van haar man, met wie zij in 1933 getrouwd was 
en ging wonen aan de Lichtenvoordseweg in 
Groenlo, en het verlies van twee van haar v11f 
kinderen. Zij was voor ons, haar kinderen, een 

groot gebracht en opgevoed, hard heeft zij voor 
ons gewerkt. Haar handen konden eigenlijk niet 
stil staan, zij was altijd bezig met handwerken of 
het lezen van boeken. Haar kleinkinderen volgde 
zij met belangstelling en aandacht en zij hadden 
in haar een lieve en meelevende oma. De over
gang van haar huis, via een lang verblijf in het 
ziekenhuis, naar De Molenberg, was voor haar 
een zware opgave. Zij was zo gehecht aan de 
plek die zij met haar man had opgebouwd, zij was 
vooral ook zo gehecht aan haar mensen om zich 
heen: je kon niet te vaak op bezoek komen. Zij was 
er dan ook dankbaar voor dat zij hierin nooit tekort 
is gekomen. Dankbaar was zij ook voor de goede 
verzorging in De Molenberg door het personeel 
en ook door de vrijwilligers, die mede zorg dragen 
voor de bewoners. Tot het laatst bleef zij helder 
van geest, met belangstelling voor alles water om 
haar heen en in onze wereld gebeurde. 
Met een dankbaar hart geven wij haar uit handen, 
dankbaar dat zij de onze mocht zijn. Wij vertrou
wen haar toe aan Gods hand, wetend dat het 
goed is geweest Moge zij voor altijd delen in het 
leven van de Levende en rusten in vrede. Moge 
haar voorbeeld ons blijven inspireren om ons 
leven ook in eenvoud en oprechtheid in te vullen. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens het 
leven en na het overlijden van onze moeder en 
oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 




