


Ter herinneri ng aan 

PIET WASSENBERG 

Geboren te Hengeve lde op 6 mei 1913. 

Op 28 april 1943 gehuwd met 

TIN IE OP DEN AKKER 

Van 1942 tot 1977 hoofdonderwijzer 

te Hengeve lde. 

Overleden te Enschede op 14 december 1979. 

Begraven te Hengeve lde op 18 december 1979. 

Onze hartelijke dank voor uw belangste ll ing , 

medeleven en gebeden. Zij zijn ons een grote 

steun geweest en zullen ons ook in de moei

lijke tijd die komt to t troost zijn . 

Fam . Wassenberg 

Geduldig heeft hij zijn zware ziekte gedragen, 
vechtend voo r zijn leven, misschien tegen beter 
weten in . Vanuit een gelovig verlangen . wach
tend op rust en bevrijding. Steeds blij met de 
aandacht van familie en vrienden. Tot het einde 
toe een man van weinig woorden en met gevoel 
voor humor. 

Zo hebben wij hem gekend, zo was hij ons 
dierbaar. 

Nuchter, wat eenze lvig en soms moe il ijk te 
doorgronden. Maar w ie hem kennen wilde vond 
hem in een ogenblik van stilte. En w ie hem 
nodig had vroeg ze lden iets vergeefs. 

Vóór all es was hij "de meeste r": ki nderen, hun 
vragen, hun spontaneïte it vormd en voor hem 
een bron van inspiratie , op school en in het 
gezin. Voor zijn vrouw was hij een zorgzame 
levensgezel en een trouw co llega. 

In de gemeenschap waarin hij leefde kwam zijn 
bere idheid tot dienstbetoon ste rk naar voren: 
in kerk en verenigingsleven, in fam ilie en buurt 
werd graag een beroep gedaan op zijn muzische 
en poëtische talenten. 

Rust en ontspanning vond hij misschien het 
meest in zijn tui n, temidden van de natuur. Hoe 
graag hadden wij hem nog wat langer bij ons 
gehad, maar de rust die hij gevonden heeft is 
niet van deze wereld . 


