


Gedachtenisplaatje van 

Josefus Hendricus Johannes 
Stapelbroek 

Hij werd te Beltrum (gemeente Eibergen) 
geboren op 25 april 1932. Hij werd priester 
gewijd 20 juli 1958 - kapelaan te Bunnik 
1958-1963 - kapelaan te Oldenzaal (H. 
Drieëenheid) 1963-1972 - pastoor te 
Tubbergen 1972-1980 - pastor te Lattrop 
(gemeente Denekamp) okt. 1981-april 1982. 
Gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving overleed hij 8 juni 1981 in 
het verpleeghuis 'De Molenberg' in Groen
lo. De !Oe juni d.a.v. hebben wij bij zijn 
uitvaart in de parochiekerk te Beltrum 
hem aanbevolen bij de God van barmhar
tigheid en liefde. Zijn lichaam is begraven 
op het r.k. kerkhof van Beltrum. 

Met veel vreugde en grote intensiteit heeft 
Jos als kapelaan gewerkt temidden van 
zijn mensen. Hij was een gelukkig mens 
en priester - eenvoudig van hart en kon 
gemakkelijk contacten leggen. Als pastoor 
te Tubbergen, waar hij zich echt op zijn 
plaats voelde, kwam langzamerhand zijn 
lichaamskwaal naar boven. Voor hem, die 
zo bedrijvig van natuur was, kwam het 

hard aan, dat hij zijn werk in T ubbergen 
moest neerleggen. 
In het rusthuis van de zusters Francisca
nessen te Lochem scheen hij van zijn 
kwaal te herstellen en met ongeduld zag 
hij uit om als pastor weer te kunnen wer
ken in de zielzorg van het Aartsbisdom, 
Zijn pastoraal werk in Lattrop heeft hij 
echter maar kort kunnen uitoefenen. Bin
nen het halve jaar moest hij opnieuw zijn 
werk neerleggen en werd de laatste twee 
maanden liefdevol verzorgd in het ver
pleeghuis 'De Molenberg' te Groenlo. 
De onmacht niet meer te kunnen praten 
en zijn gedachten weer te geven, terwijl 
hij nog zo goed bij zijn verstand bleef, 
is hem zwaar gevallen. 
Moge de goede God zijn trouwe dienaar 
Jos nu opgenomen hebben in zijn Huis. 
Mogen allen, die hem van nabij gekend 
hebben, hem blijven gedenken bij de 
viering van de Eucharistie. 

Hij ruste in vrede. 


