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In dankbare herinnering aan 

Joop Albers 
echtgenoot van Lia Albers-Wolters 

vader van Jasper 

• 24 februan 1951 t 10 april2000 

Na de gezongen uitvaartmis hebben we Joop ter 
ruste gelegd op het R.K kerkhof te Langeveen. 

Joop werd als tweede zoon 1n het gezm Albers 
aan de Witteweg in Langeveen geboren. HIJ hielp 
daar veel op de boerden) en was erg gek met de 
dieren . Toen zijn vader stierf runden de drie 
oudste zoons samen met ~eder de boerderij. 
Joop hield bijzonder veel van paarden en sleepte 
op concoursen menige prijs 1n de wacht. Toen 
hij in 1986 ziek werd was dat voor hem een grote 
teleurstelling. De ziekte M.S. belemmerde hem 
steeds meer in zijn werk en hij moest zelfs zijn 
paarden van de hand doen. Gelukkig kwam Jas
per in het gezin. Tot aan zijn dood informeerde 
hij iedere dag naar hem. Al kon hij de laatste ja
ren niet meer praten, toch zag je iedere morgen 
hem op zijn lippen de naam Jasper vormen. 
Omwille van hem wilde hij blijven leven. Joop was 

altijd vrolijk en iedereen ging daarom graag naar 
hem toe. Hij genoot van bezoek, al kon hiJ zich 
nooit in een gesprek mengen. Elke dinsdag kwam 
Hennie vrijwilliger van De Zonnebloem bij Joop 
kaarten. Hij won dan vaak en wanneer je dan 
vroeg of Hennie er geweest was, zag je ZIJn ge
zicht glunderen. Joop kon zo gemeten van de 
kleine dingen van het leven. 
Lia en Jasper zijn allen, die hem trouw kwamen 
bezoeken dan ook bijzonder dankbaar. Nu Joop 
niet meer biJ ons is, valt ons, zijn vaste b:noe
kers, maar ook de verpleegkundigen van "Het 
Meulenbelt" te Tubbergen die hem zo liefdevol 
verzorgd hebben, een lege plek toe. Vooral zul
len wij zijn warme lach missen. 
Lia en Jasper willen allen, die Joop een warm 
hart hebben toegP.dragen, oprecht bedanken. 
Maar wij willen ook Lia en Japer bedanken voor 
alles wat zij onder moeilijke omstandigheden vele 
jaren lang voor Joop met zoveelliefde en toewij
ding hebben gedaan en betekend. Deze liefde 
sterft niet, maar zal blijven leven al de dagen van 
ons leven. 

Joop, bedankt en leef gelukkig verder bij God. 
Voor uw belangstelling en medeleven willen wij 
u hartelijk danken. 

Lia en Jasper 


