
GedenkEln wij dankbaar 

STEPHANUS VAN DER WOUDE 
echtgenoot van 

COENRADINA VEENHOF 

Hij werd geboren te Ambt Delden op 
14 augustus 1927. Hij overleed. na het 
ontvangen van de Sacramenten der 

zieken. op 23 maart 1983 in het 
ziekenhuis De Stadsmaten Enschede. 

55 jaar oud. 
De uitvaartdienst was op 28 maart in 

de St.Jacobuskerk, de crematie
plechtigheid in Usselo. 

Gelukkig getrouwd, veel belangstel
lend in het wel en wee van doch~er 
Henriëtte, schoonzoon en kinderen; 
enigszins gesloten. aftijd bezig, diep 
gelovig en met een grote Mariadevo
tie: zo kunnen we in 'n paar woorden 
zijn leven en karakter sche,tsen. 

Tot voor enkele jaren stond hij met 
zijn vrouw Corrie regelmatig op de 
markt en had hij plezier in de vele 
kontakten die hij beroepsmatig 
maakte. - Veel kon en deed hij zelf: 
schi lderen. knutselen. En altijd stond 
hij klaar om te helpen. 

Zijn hart was bij de natuur: hij trok 
er graag op uit naar water en bossen 
en de dieren thuis kregen alle aan
dacht. - Dat hij een gevoelige natuur 
had en gevoel voor schoonheid bleek 
ook in de dagen van Kerstmis; dan 
ging hij waar mogelijk kerstkribbes 
bekijken in de kerken. - Was het de 
harmonie tussen hemel en aarde. 
tussen mensen en dieren, die hem 
zo aansprak? 

Totdat hij 3 jaar geleden ziek werd. 
Steeds meer moesl hij loslaten, steeds 
meer afscheid nemen. En dat kostte 
hem veel. - Aanvaarding kwam pas 
toen er helemaal geen hoop meer was. 
Op de avond vóór zijn sterven ontving 
hij heel bewust de sacramenten van de 
zieken. waarna we hebben gebeden: 
"Heilige Maria, Moeder van God. bid 
voor ons, nu en in het uur van onze• 
dood." 

We zijn ervan overtuigd. dat God 
hem, op voorspraak van O.LVrouw 
van Lourdes. bij Zich heeft binnenge
haald, daar "waar geen dood meer is, 
geen rouw, geen geween, geen smart. 
waar alles nieuw zal zijn." Openb.21,4 

Corrie. bedankt voor je toewijding 
en zorg al de jaren van ons samenzijn 
maar vooral tijdens mijn ziekte. 




