
Ter dankbare nagedachtenis aan 

Wilhelmina Stuivenberg 
weduwe van Hendrikus Wolbers 

Zij werd geboren te Lonneker op 2 november 
1900 en overleed, gesterkt door het Sacra
ment der Zieken, in het Streekziekenhuis Mid
den Twente te Hengelo (Ov.), op 5 december 
1992. Zij werd na een plechtige H. Eucha
ristieviering op 9 december 1992 te ruste 
gelegd naast haar man op het parochiële 
kerkhof te Deurningen. 

Wat was zif sterk en arbeidzaam, 
wat heeft zif voor ons allen klaar gestaan. 
Zorgzaam was zij heel haar leven, 
opgewekt is zij tot het eind gebleven. 
Flink wil zif dat wij ook zullen zifn, 
maar afscheid nemen van haar doet zo'n pifn. 

Voor uw meeleven na het overlijden van onze 
lieve en zorgzame moeder, oma en overgroot
moeder, zeggen wij U hartelijk dank. 

Hengelo, 9 december 1992 

Wij zijn heel denkbaar dat wij moeder, oma en 
overgrootmoeder zolang in ons midden moch
ten hebben. Bij het vieren van haar 92-ste 
verjaardag enkele weken geleden had nie
mand het vermoeden, dat wij zo snel en 
onverwachts afscheid van haar moesten ne
men. Moeder was een godsvruchtige vrouw 
en oprecht in haar geloof. Tegenslagen heeft 
zij gekend, maar ondanks dat, stond zij altijd 
voor anderen klaar en leefde zij intens met 
iedereen mee. Zij was altijd tevreden, vergat 
zichzelf omwille van anderen. Stil en beschei
den vond zij alles goed, zij was een voorbeeld 
voor ons allen. Ondanks haar ernstige rheuma 
wilde zij zo weinig mogelijk op een ander 
aangewezen zijn. Het laatste levensjaar liet 
haar gezondheid te wensen over. Zo werd zij 
steeds meer aangewezen op de liefdevolle 
verzorging door haar schoondochter Sinie, 
die haar op bewonderingswaardige wijze tot 
het laatste moment heeft verzorgd. Zij bleef 
helder van geest en toonde belangstelling 
voor al!es wat om haar heen gebeurde, vooral 
de bezorgdheid in het wel en wee van haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Wij 
zijn God dankbaar dat zij tot het laatst thuis bij 
ons mocht zijn. Dat is voor ons allen een 
troost. Wij zijn ervan overtuigd dat ze nu voor 
altijd gelukkig zal zijn. 




