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Wij willen in onze gebeden herdenken 

HENRICUS BERNARDUS 
JOZEFUS STIEKEMA 

echtgenoot van Maria van der Werft. 

Hij is geboren op 13 maart 1917 te Stadska
naal, Ceresstraat 33 als oudste zoon van het 
gezin H. B.J.Stiekema en M. E. Rekers. Hij is 
voor de oorlog begonnen in de handel , wat 
hem in het bloed zat. 
Op 28 mei 1946 trouwde hij met Ma rietje van 
der Werft. Toen vader het schildersbedrijf 
van zijn oom kon overnemen, wist hij dat sa
men met zijn vrouw uit te bouwen tot een 
bloeiende zaak. 
Uit hun huwelijk werden tien kinderen gebo
ren voor wie hij altijd klaar stond en aan wie 
hij met sukses zijn geloofsovertuiging en 
levenswaarden heeft overgedragen . 
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden was 
hij bijzonder aktief in het diakonaal werk van 

de parochie. Voor deze aktiviteiten, die hij 
tot zijn dood heeft verricht, werd hem door 
Z.H. de Paus het erekruis Pro Ecclesia et 
Pontifice verleend . 
Nadat vader de :Zaak had overgedragen aan 
één van zijn zoons heeft hij de laatste jaren 
van zijn leven tijd gekregen om zich artistiek 
te kunnen uitleven. Ook in zijn boetseren en 
schilderen wist hij zijn geloofsovertuiging tot 
uitdrukking te brengen. Op de voorkant van · 
dit prentje treft u één'Van zijn werken aan. 
In volledige overgave aan zijn Schepper, na 
afscheid te hebben genomen van zijn 
vrouw, is hij zeer onverwacht overleden op 
1 februari 1989. 
Op 7 februari 1989 hebben wij in een plechti
ge viering ten uitvaart in de parochiekerk 
Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal 
afscheid van vader genomen, waarna we 
hem ter ruste hebben gelegd op het r.k. 
kerkhof aldaar. 

We willen u bedanken, dat u samen met ons 
afscheid hebt willen nemen van mijn man, 
onze vader en opa en we willen u vragen 
hem in uw gebeden te herdenken. 

Fam. M. Stiekema-van der Werft. 


