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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA ALBERTHA ZANDHUIS 

echtgenote van 
Hendrikus Gerhardus Maria Stokkingreef. 

Zij werd geboren te Almelo op 13 augustus 1928 
en overleed, gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken, na een kortstondige ziekte eveneens te 

Almelo op 21 mei 2000. 
Op 29 mei hebben wij afscheid van haar 
genomen in het crematorium te Almelo. 

In heel korte tijd heeft een slopende en 
ongeneeslijke ziekte een einde gemaakt aan 
haar leven. Wij kunnen er vrede mee hebben, 
omdat haar een pijnlijke en ontluisterende lij
densweg bespaard is gebleven. 
Moeder groeide op in een gezin van zes kinde
ren. Zoals in die tijd gebruikelijk, ging zij meteen 
na de lagere school in betrekking. 
Ruim 50 jaar geleden leerde zij vader kennen, 
met wie zij tien jaar later kon trouwen. Moeder 
ging helemaal op in de zorg voor haar man en 
haar zoon Robert, zij was echt een moeder. 
Voor hen had zij alles over. 

Voor zichzelf had zij weinig nodig en stelde zij 
geen hoge eisen aan het leven. Bescheiden, rus
tig en onopvallend ging zij door het leven. Zij was 
tevreden met wat zij had en kon genieten van 
kleine dingen. 
Zij was begaan met de mensen om haar heen, 
leefde intens mee en kon dan veel missen. 
Haar levenspad ging niet altijd over rozen. Maar 
zij was sterk genoeg om tegenslagen te overwin
nen en wist iedere keer de draad weer op te pak
ken. 
Het laatste anderhalf jaar was zij intens blij en 
gelukkig met haar kleinzoon Xander. 
Wij hebben weinig tijd gehad om ons op dit af
scheid voor te bereiden. 
Het verdriet, de pijn, de leegte en het gemis zul
len heel groot zijn. Maar wij blijven dankbaar 
voor alles wat zij voor ons gedaan en betekend 
heeft. 

Wij mogen geloven dat zij nu 
voor altijd gelukkig is bij God. 

Moge zij daar rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij 
u heel hartelijk. 

H.G.M. Stokkingreef 
Robert en Alma 
Xander 


