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Een fiJne en dankbare herinnering aan 

Joop Altink 

Joop werd geboren in Oldenzaal op 14 september 1944. H J 
overleed op 1 JUni 1998 in het S.M.T. te Hengelo. waar hiJ 
was opgenomen na een 3e hartinfarct. 
We hebben afschetd van Joop genomen op 6 juru ltJdens 
een dienst 1n de Rap/laélkerk m Hengelo en hem te ruste 
gelegd op de R.K. Begraafplaats in Hengelo. 

• Een afscheid veel te vroeg • 

Als je net de 50 gepasseerd bent en je moet het aardse m
ruilen voor het hemelse, dan tS dat veel te vroeg. Je staat 
vol 10 het leven en hebt nog zo veel plannen en gentel zo 
volop van de wereld om Je heen. 

Joop hield van mensen om ZICh heen en begon h1j plots z'n 
lijflied 'en dat'te we toffe jongens ZtJn' te z1ngen. dan was 
z'n stemmmg op z'n best. Ook toen het minder goed gmg 
en z'n lichaam niet meer functioneerde zoals hij dat graag 
wilde, wilde hij er hoe dan ook steeds bijhoren en had daar 
dan ook alles voor over. Toen hij veel was aangewezen op 
de rolstoel kon hij zich mateloos ergeren aan de ontoe· 
gankelijkheid van dtt vervoersmiddeL 

Velen kenden Joop als een gedreven persoon dte ztch graag 
mantfesteerde en ztch graag dtenstbaar maakte aan z'n 

medemens, of dit nu het vrijwilligerswerk was of de hulp 
aan familie, kennissen of vnenden. 

Htj kon het biJzonder waarderen, dat z·n werkgever en colle
ga's van de Hogeschool Enschede zich konden verplaatsen 
tn z n beperkingen en daar dan ook daadwerkelijk rekentng 
mee 1\Jelden. 

Kamperen was z'n lust en z'n leven, wegwezen naar hei en 
zee. mooier was er niet. Samen met Manan, Miranda en 
Natasja gerueten van de barbecue. met het liefst veel men· 
sen om ztch heen. 

In september 1997 kregen Joop, Marian, Mtranda en Natas)a 
te horen, dat Joop in aanmerktng zou komen voor een Uit· 
gebretd onderzoek naar de mogelijkheden van een hart· 
transplantatte. Transplanlatte zou nteuw leven betekenen, 
keus was er ntet, hoop doet leven. Groot was de teleurstel· 
ling, dat hij te horen kreeg, dat hij nog niet aangemeld zou 
worden. 

Wachten op het telefoontje van je leven 
werd een Hemels telefoontje. 

We willen iedereen bedanken voor alles wat het leven van 
Joop tot een goed leven heeft gemaakt, in goede en m1nder 
goede lilden. 

Marian, M1randa en Natasla Altink 


