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Dankbare herinnering aan 

JOOP STEGEMAN 
echtgenoot van 

JOKE GEEROINK 
papa van 

Jacqueline en Cecil 

Joop werd 12 november 1931 in Hengelo Ov. 
geboren. Na een kortstondige ziekte is hij, ge
sterkt door het Sacrament der Zieken, op 23 
oktober 1984 in het ziekenhuis te Amsterdam 
overleden. Op 26 oktober waren we voor zijn 
afscheid bijeen in de 0.L. Vrouwekerk. Daar
na hebben we hem te rusten gelegd op het r.k. 
kerkhof te Hengelo Ov. 

Joop heeft echt geleefd, van top tot teen, tot 
het einde toe. De mogelijkheden en gaven die 
hij had, heeft hij helemaal benut. Hij genoot 
ervan dat hij leven mocht. Hij ging daarbij zijn 
eigen weg, recht door zee, zonder menselijk 
opzicht en met een gouden hart. Zo heeft hij 
geleefd voor Joke en voor Jacqueline en Cecil. 
Vooral als er iets bijzonders was en bij ziekte 
merkte je hoeveel hij van hen hield en hoe be
zorgd hij voor hen was. Joop hield van gezel
ligheid. Als hij maar mensen om zich heen 
had, kwam hij los. Altijd was er met hem iets 
te beleven want hij zat vol humor en streken. 
Hij was daar heel vindingrijk in, vooral in de 

buurt! Maar ook stond hij altijd voor iedereen 
klaar, al was het nog zo vroeg of laat. In deze 
geest heeft hij ook zijn zaak, waar hij hele
maal voor leefde, opgebouwd. Toch was hij 
van de anderen kant ook iemand die graag op 
zichzelf leefde. Hij liet weinig merken van wat 
er in hem omging en verwerkte alles in zich
zelf. Hij was daarom graag in de natuur en de 
dieren waren zijn vrienden. Hij kende eigen
lijk geen problemen en ging heel impulsief om 
met zichzelf en met anderen, rechtlijnig en 
zonder gezeur. 
Zo is hij ook de weg naar het einde gegaan. 
Hij reisde zelf naar het ziekenhuis in Amster
dam. en wi lde niemand mee hebben. Na enke
le dagen al is hij daar overleden. Hij boog zijn 
hoofd voor de onvermijdelijke dood en aan
vaardde daarbij dankbaar de steun van de 
mensen die om hem waren. In alle rust is hij 
naar God gegaan. We zijn dankbaar dat hem 
daardoor veel leed bespaard is gebleven. 

Moge hij nu voor altijd in Gods licht in vrede 
zijn! 

Joop, bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven na het onverwachte heen
gaan van mijn lieve man en onze onvergetelij· 
ke papa, danken we u van harte. 

Hengelo Ov. 
Oktober 1984 

J. Stegeman-Geerdink 
Jacqueline 

Cecil 




