


t In dankbare herinnering aan 

Johannes Carel Schievels 

Pastoor Schievels werd geboren op 8 februari 
1918 te Enschede en werd op 20 juli 1947 te 
Utrecht door kardinaal Alferink tot priester ge
wijd. Na een liefdevolle verzorging in het ver
pleeghuis "Het Wiedenbroek" is hij na gesterkt 
te zijn van het Sacrament der Zieken overleden 
op 10 maart 1996 te Haaksbergen. Na de 
Requiemmis in de parochiekerk van de H.H. 
Bonifatius en Gezellen te Haaksbergen is hij te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar op 
donderdag 14 maart. 
Als jongste uit een gezin met zes kinderen ging 
Jo, na zijn opleiding aan het Carmel-Lyceum te 
Oldenzaal, studeren in Apeldoorn en Rijsen
burg om zich in 1947 tot priester te laten wijden. 
Al vroeg had hij de stem van de Heer gehoord 
die tot hem zei: Kom in mijn wijngaard. Zijn eer
ste H. Mis was de Requiemmis van zijn eigen 
moeder. Als jonge priester ging hij werken in 
Albergen, Almelo. Vervolgens werd hij overge
plaatst naar Haaksbergen en drie jaar later naar 
Maarssen, waar hij zes jaar werkzaam was. In 
1959 ging hij terug naar Twente, Almelo, waar 
hij zich zeer inzette voor het jeugdwerk in de 
funkties van o.a. aalmoezenier van de welpen 
en verkenners en als adviseur van de R.K. 
Levensschool. Ook was hij Godsdienstleraar aan 

de L.T.S. en de ULO. Na Almelo werd hij be
noemd tot pastoor in Nieuw-Heeten. Vandaar 
vertrok hij naar zijn laatste parochie, de St. 
Nicolaas, te Schalkhaar en waar hij binnen zeer 
korte tijd vele vrienden kreeg en waar hij ook 
weer begeleid werd door zijn huishoudster An 
Natter. In 1985 ging hij met emeritaat en ging hij 
met zijn huisgenote An in Haaksbergen wonen 
om nog te kunnen genieten van het "burger"le
ven. Hij heeft helaas, na een kortstondige ziek
te , veel te vroeg afscheid moeten nemen van 
zijn huisgenote An. Nu zijn gezondheid ook 
achteruit ging is hij de laatste periode van zijn 
leven liefdevol verzorg in het verpleeghuis "Het 
Wiedenbroek" waar zijn Heer tot hem gezegd 
zal hebben:"Kom, neem bezit van het Rijk dat ik 
voor jou heb bereid". 

Heer onze God, geef hem Uw eeuwige liefde 
nu zijn levenstaak op aarde is vervuld. 

Voor uw blijken van belangstelling en deelne
ming ondervonden tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van mijn broer en Heeroom zeggen 
wij u hartelijk dank. 

C. Vergeer - Schievels 
Fam. Schievels 
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