


Ter dankbare herinnering .Jan 

Pieter Adriaan Stuivenberg 
Hij werd 29 december 1901 te Lonneker 
geboren. Hij ontving het Sacrament van de 
Zieken en is 3 februari 1973 te Oldenzaal 
overleden. Na de H. Mis van Uitvaart in de 
St. Plechelmusbasiliek is zijn lichaam op 7 
februari 1973 begraven op het r.k. kerkhof 
te Oldenzaal 

Onze tijd kent grote technische vaardigheid, 
zoals de Apollo-vluchten naar de maan. Toch 
gaat menig mens gebukt onder een soort 
van slavernij. De één voelt zich bedreigd 
in zijn bestaan - hoe lang houd ik nog werk? 
De ander mist zijn eigen persoonlijk leven. 
leder voelt zijn eigen onmacht aan den lijve. 
Er is zoveel zonde en ellende in de wereld, 
waar geen mens tegen opgewassen lijkt. 
We willen graag vrede in de wereld en in 
onze eigen omgeving en steeds ondervin
den we, dat het zo moeilijk is om vrede te 
bewerken en vrede te handhaven. 
Temidden van zo'n dreigende en onheil
spellende wereld is het een weldaad men
sen te ontmoeten, die zonder enig vertoon 
goed doen aan anderen, ook al worden hun 
bedoelingen wel eens verkeerd uitgelegd, 
die we l horen van veranderingen maar er 
zich nooit kwaad om maken of ongerust, 
die de gave bezitten om heel veel van deze 
aarde betrekkelijk te zien. 
Zo iema nd was ook onze Oom Piet, de tuin-

man van de zusters in de Gasthuisstraat te 
Oldenzaal. Sinds de oorlog is hij daar de 
helpende hand geweest binnen en buitens
huis. Hij is nooit ingetreden in een klooster
orde, maar hij heeft er wel op zijn manier 
de sfeer van geproefd. Hij was eenvoudig, 
had een bijzondere verering voor Maria en 
de rozenkrans en was goed voor iedereen, 
met name de kinderen uit de buurt en voor 
zijn neefjes en nichtjes. Mag hij nu het 
woord van Jezus horen: ,,Beste Piet, over 
weinig ben je trouw geweest, over veel 
zal Ik je aanstellen. Treed binnen in de 
vreugde van de Heer" . 

Voor Uw blijken van deelneming bij het 
overlijden van onze lieve broer en oom, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam: 
Familie Wolberts 

(Hopmanstr. 43, Denekamp.) 

Oldenzaal, februari 1973. 


