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Alles heeft zijn uur en ieder voornemen onder de 
hemel heeft zijn tijd. 

Pred. 3:1 

Een fijne herinnering bewaren wij aan 

Joop Aversteeg 

echtgenoot van Annie Beumeester 

Geboren te Aalten: 06.09.1932 
Overleden te Enschede: 22.06.1995 

In januari van dit jaar keken we hoopvol uit naar 
een betere tijd voor Joop. Maar al spoedig bleek dat 
dit een ijdele hoop was. 
Misschien is de tekening op dit gedachtenisprentje 
(door Joop in zijn jeugd getekend) typerend voor 
zijn levensweg. 
Vanaf het begin van ons huwelijk zijn er veel ups en 
downs geweest in ons gezin. Dankzij Joop zijn grote 
geloof in God en Maria hebben we dit samen kun
nen dragen. Hij was en bleef altijd goed en lief voor 
mij en de kinderen. 
Vooral de mooie momenten willen we ons blijven 
herinneren. 
We denken dan aan de kinderjaren van Adri en 
Dirk-Jan. 

Hoe Joop het als een sprookje voorhield, dat dropjes 
in de Zandbergen groeiden, dat er achter iedere 
boom een hondje schuilde. 
Het was een plezier te zien, dat ze op de schouders 
werden genomen, terwijl hij de Radetzkymars floot. 
Op sociaal gebied was Joop heel actief, zowel op 
kerkelijk als op maatschappelijk terrein. Heel 
betrokken was hij o.a. bij de ziekenomroep, het 
kerkkoor, de nationale Lourdesbedevaarten en de ver
koop van zijn kalenders. 
Maar geleidelijk aan werd hij in alles "beknot" door 
allerlei ziektes. Die ziektes namen zo'n omvang 
aan, dat het contact met zijn omgeving haast onmo
gelijk werd. Ondanks zijn vele beperkingen gaf hij 
ons toch altijd de ruimte. 

Joop, bedankt voor al het goede en lieve dat je ons 
hebt gegeven. We hopen dat je bij God de rust zal 
vinden, waarnaar je zo verlangde. 
We zullen je erg missen. 

Annie, 

Adri en Marcel, 

Dirk-Jan. 

Allemaal hartelijk bedankt voor Uw warme belang
stelling en medeleven tijdens Joop zijn ziekte en 
overlijden. Het was goed dat U bij ons was. 


