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Ter dankbare herinnering aan 

Joop Veerkamp 
echtgenoot van 
Marietje Pape 

Hij werd op 31 december 1931 te Groenlo 
geboren en overleed op 21 juli 1997. Op 25 
Juli namen wij afscheid van hem in zijn 
parochiekerk van de H. Calixtus, waarna de 
begrafenis plaats vond op de R.K. Begraaf
plaats aan de Lichtenvoordseweg. 

Joop kreeg bij zijn geboorte de namen Josef 
Wilhelmus Theodorus. Hij werd in Groenlo 
geboren en zou er altijd wonen, zij het op 
meerdere plaatsen. 10 juli 1958 trouwde hij 
zijn Marietje. Kwam hijzelf uit een gezin van 
drie kinderen, hun gezin zou vier kinderen 
tellen: Marian. Hélène, Jos en René; maar 
ook de man van Marian -Laurens- werd als 
eigen in de kring opgenomen. Overigens 
zou hun huis altija een open huis zijn. Joop 
was een rasechte elektriciën, hetgeen hij 
overigens niet van een vreemde had! He· 
laas moest hij vanwege zijn gezond
heidssituatie al in '83 voor het normale werk 
afgekeurd worden; een zware klap voor 
iemand die met hart en ziel verknocht was 
aan zijn werk. Dat hij ook zijn lidmaatschap 
bij de brandweer moest opgeven, viel hem 
ook bijzonder zwaar. Gelul<kig was er nog 
een hele tijd de winkel. En ook het verzame
len of herstellen van oude radio's en televi· 
sietoestellen is altijd zijn hobby gebleven. 

Joop heeft overigens qua gezo_ndh.eid he~I 
wat mee moeten maken. Was zijn s1tuat1e in 
'83 kritiek, gelukkig waren er nadien ook nog 
weer goede jaren; totdat een tijd geleden zijn 
gezondheid het weer af liet weten en duide· 
fijk werd dat hij de strijd zou moeten verlie
zen, ondanks zijn geweldige wilskracht ~n 
vechtlust. Net toen het weer een beetJe 
beter leek te gaan, was daar plotseling h~t 
eind. Hij overleed in het ziekenhuis m 
Winterswijk. Joop is wat jaren betreft nie1 
oud geworden, slechts 65. Maar voor wat h1J 
heett meegemaakt is hij héél oud geworden: 
Volgend jaar op 1 JUi! zouden ManetJe en h1J 
40 jaar getrouwd zijn en hun welverd1en.~e 
jubileum vieren, het mag helaas niet zo z11n. 
De dood van Joop heeft diepe wonden ge
slagen, maar zij die daardoor het meest 
getroffen werden zijn naast diep bedroefd 
toch ook blij dat Joop nu over zijn lijden he~n 
is. Joop was geen echte prater, zeker niet 
wanneer het nogal persoonlijk werd. En 
gesprekken over ziektes en kwalen ging hij 
maar het liefst helemaal uit de weg. V-aak 
gebruikte hij ook de nodige kwinkslagen als 
afweer. Degenen die hem het meest zullen 
missen, zullen geen foto nodig hebben om 
deze goede, zorgzame en hardwerke~de 
man en vader in blijvende goede herinnering 
te bewaren. 

Moge hij rusten in vrede. 

Allen die met Joop en ons hebben meege· 
leefd, met name tijdens zijn ziekte en rond 
zijn overlijden: Heel hartelijk dank! 

Marietje Veerkamp-Pape 
Marian en Laurens, Hélène, Jos, René. 




