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Met liefde blijven we denken aan 

Joop Zwaferink 

Echtgenoot van 

Annie Gervink 

* 3 - 4 - 1933 t 28 - 1 - 1998 

Na opgegroeid te zijn in een gezin met 12 kin
deren, is hij in 1957 getrouwd met Annie. 
Na de ambachtschool begon hij te werken bij de 
metaalfabriek Sanders. Eerst als lasser, later 
als afdelingschef. 
Na bijna 35 jaar daar gewerkt te hebben, werd 
hij als gevolg van een reorganisatie ontslagen. 
Hij had het daar moeilijk mee. Niet lang daarna 
is het hem gelukt een baan als praktijkleraar 
lastechnieken bij de streekschool Twente te vin
den. Hij was een gewaardeerd leerkracht, die 
goed in staat was met jongeren om te gaan. 
Na een dienstverband van meer dan 10 jaar is 
hij met de VUT gegaan. 
De laatste jaren kreeg hij steeds meer proble
men met zijn gezondheid. Hij klaagde daarover 
niet vaak. 

Terdege bewust van gezondheid ging hij met 
veel plezier fitnessen en zwemmen. 
Hij was een man van weinig woorden, met een 
i;1esloten karakter, die niet altijd even gemakke
lijk was voor zichzelf en zijn directe omgeving. 
Zo serieus en bezorgd als hij voor z'n kinderen 
was, zo enthousiast en energiek was hij met z'n 
kleinkinderen. 
Hij was erg handig en niemand deed tevergeefs 
een beroep op hem. 
Genieten kon hij vooral tijdens de vakanties met 
de hele familie, en later op pad met de camper. 
Hij trok zich de laatste tijd steeds meer terug. 
Wel keek hij uit naar de zondagse wandel- of 
fietstocht. 
Zijn allerlaatste grote zorg was dat Annie onbe
kommerd verder zou kunnen leven. 
Door zijn plotselinge overlijden hebben wij geen 
afscheid kunnen nemen en blijven er nog veel 
vragen onbeantwoord. 
Joop bedankt voor de goede zorgen en we zul
len je missen. 

Wij danken u voor uw belangstell ing en het 
medeleven na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa. 
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