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In dankbare herinnering aan 

Johannes Hendrikus Spoelman 

echtgenoot van 
Josephina Maria Johanna Hengelman 

Hij is geboren op 3 oktober 1939 te Enschede. 
Hij overleed op 22 november 1996 te 

Overdinkel. Na een plechtige Uitvaartviering op 
26 november d.a.v. vond de crematie 

plaats te Usselo. 

Pap is van ons heengegaan. Hoewel wij wisten 
dat hij ernstig ziek was, dringt het nog nauwe
lijks tot ons door. 
Hij was en bleef aanwezig; lichamelijk geheel 
verzwakt, bleef zijn geest sterk en vitaal. Het 
spreken was de laatste weken erg moeilijk, 
maar hij luisterde, was bij ons, leefde mee en 
wist nog zijn markante, waardevolle opmerkin· 
gen te maken. Pap had een sterk karakter, 
heel moedig heeft hij gestreden, hij durfde het 
onder ogen te zien, zijn sterke geloof en de 
grote liefde waarmee hij werd omringd maak· 
ten het hem mogelijk. 

Pap heeft een moeilijke jeugd gehad, toen hij 
vijf jaar was is zijn vader overleden, zijn moe
der moest met veel zorg de touwtjes aan el
kaar knopen. Zo heeft de jeugd hem gevormd. 
Zijn werk als beroepsmilitair deed hij graag, 
hoewel dat veel overplaatsingen met zich mee 
bracht. Hij was een enthousiaste werker, na 
zijn pensionering heeft hij weer ander werk op
gepakt. Hij hielp anderen graag, nog tijdens 
zijn ziekte heeft hij geholpen waar nodig was. 
Hij was een doorzetter, hij gaf niet gauw op. 
Zijn verantwoordelijkheidsgevoel was erg 
groot; zijn trouw aan ons en zijn werk was bij
zonder. Het allerbelangrijkste voor hem was 
zijn gezin, zijn vrouw, zijn kinderen en temid· 
den van ons is hij heengegaan. Hij was altijd 
sterk aanwezig en hij zal dat blijven. 
Zijn blijheid, zijn positieve inzet waren zo aan
stekelijk dat wij als kinderen zeggen: "Zo zou ik 
ook willen zijn." 
Joop, Pap bedankt, jij was geweldig. 

Voor uw medeleven in de laatste maanden, 
voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en cre
matie zijn wij u zeer dankbaar. 
Uw belangstelling heeft ons goed gedaan. 
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