


Als het mooi weer was mocht hij graag een flink 
stuk fietsen met Truus. Uiteraard gingen de 
honden mee in het mandje. Naar FC Twente, 
waar hij stoelen in de skybox had. En maar 
schelden als ze slecht speelden! 

Door de pijn van de reuma slikte hij zijn leven lang 
iedere dag pijnstillende medicijnen. Achteraf bleek 

...,., dat deze medicijnen zijn nieren aangetast hadden 
en moest hij, na hevig verzet, er uiteindelijk aan 
geloven om zich drie keer per week te laten 
dialyseren. En ook dit deed hij weer geheel in zijn 
eigen stijl. Geen 4 uur zoals werd geadviseerd 
door de doktoren. Nee, drie uur, want dat was 
volgens hem ook wel voldoende. Hij liet zich door 
niets en niemand van de wijs brengen. Het was zijn 
lijf en zijn leven. Helaas ging zijn gezondheid 
steeds verder achteruit en waren zijn nieren en 
de reuma niet meer het enige gebrek. Er volgden 
heel wat ziekenhuisopnames en operaties. Maar hij 
klaagde nooit, loste alles zelf op. Hij was een echte 
binnenvetter. Hij heeft tot het laatst toe gestreden 
voor wat hij waard was maar zijn lichaam wilde niet 
meer meewerken. Op maandag 9 februari heeft 
hij uiteindelijk op moeten geven en is hij , in het 
bijzijn van zijn vrouw en twee dochters, vredig 
ingeslapen. Hij kon niet meer. Het was helaas 
op ... ... . 

Namens Truus, Mirjam, Alex, Ellen , Jeroen en de 
kleinkinderen bedanken wij u voor uw komst. 
Wij stellen het enorm op prijs dat u meeleeft en 
belangstelling heeft getoond tijdens het afscheid 
van onze lieve man, vader en opa. 



Wij zijn bij elkaar gekomen om afscheid te nemen 
van Joop Bergsma, een man met een heel leven 
achter zich, die veel bereikt heeft op karakter en 
doorzettingsvermogen. Hij werd geboren in 1938 in 
Losser naast café Koopman. Ditzelfde café werd 
tijdens de 2e wereldoorlog bezet door de Duitsers. 
Als er een appèl was dan liep kleine Jopie met een 
pan op het hoofd naast de Duitse soldaten te 
marcheren. Zijn enorme belangstelling voor de 
tweede wereldoorlog zal hier ongetwijfeld zijn 
oorsprong in hebben gehad. 

Op 15-jarige leeftijd leerde hij tijdens de kermis in 
Losser de toen 14-jarige Truus de Moet kennen. 
Samen maakten ze mooie tijden door. Joop ging in 
dienst en werd uiteindelijk sergeant-majoor. 
Achteraf zei hij altijd dat hij aan die tijd zijn reuma 
overgehouden heeft. De reden waarom hij zo krom 
liep als een hoepel. 

Na zijn diensttijd ging Joop, net als zijn vader en 
broers, in de textiel werken . Bij Schuttersveld 
mocht hij beginnen in de weverij met het inhangen 
van de kammen voor de weefgetouwen. 
Ook werkte hij bij boer Kroasenberg waar hij hielp 
met het melken van de koeien. 'S avonds ging hij 
naar de avondvakschool om hogerop te komen. 
Hij schopte het tot chef van de witfinishing . 

Want één ding was wel duidelijk: wat Joop in de 
kop had dat had hij niet in de kont. 

Er waren bij Schuttersveld twee mensen die een 
auto hadden: de directeur en .... Joop Bergsma. 

De portier moest iedere ochtend speciaal de poort 
open doen zodat hij naar binnen kon met zijn 
Volkswagen Kever. Gek was hij op auto's. 
Menig garagebedrijf uit de regio kent hem. 
Maar zijn favoriete merk was toch Mercedes, 
daar kon geen enkel ander merk tegenop. 

Intussen kregen Joop en Truus 2 dochters met wie 
hij heel gek was: Mirjam en Ellen. Ze woonden in 
Losser. leder jaar gingen ze op zomervakantie. 
Naar Duitsland, Ital ië, Zuid Frankrijk. Later 
helemaal naar Zuid Spanje. Dan waren ze drie 
dagen met de klapcaravan onderweg! Het was ook 
tijdens die vakantie dat hij in de krant las dat 
Schuttersveld failliet was gegaan. Ze gingen 
rechtsomkeert weer terug naar Nederland. 
Niet lang daarna begon hij voor zichzelf met Gord 
Finish. Want, zo redeneerde Joop, met de meters 
die wij in de laatste maanden bij Schuttersveld 
draaiden, kan ik wel een boterham verdienen. 
Iedereen verklaarde hem voor gek, hij was 43. 
En dan nog aan zo'n avontuur beginnen! 
Maar ja , wat Joop in de kop had dat had hij niet in 
de kont. Zijn kindje was geboren. Het bedrijf was 
zijn lust en zijn leven. Met veel handelsgeest, 
vakmanschap, lef en inzicht heeft hij dit bedrijf 
uitgebouwd tot een prachtige fabriek. 

Joop werd opa van maar liefst 6 mooie 
kleinkinderen op wie hij heel trots was. Gezellig 
vond hij het als ze zondags op bezoek kwamen . 
Vaak lekker even een spaghetti ijsje eten bij de 
ijsbar in Nordhorn. Of op een terrasje zitten. 


