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Hij werd geboren te Groenlo, 18 juni 1936. 
In de volle bloei van zijn leven werd hij 
geheel onverwacht uit ons midden wegge· 
roepen op 29 mei 1981, waarna wij zijn 
lichaam in Gods hand hebben overgegeven 
door crematie te Usselo op 3 juni 1981. 

Joop, zoals wij hem kenden, wu in zijn le
ven een man, die als ideaal had te mogen 
werken voor zijn gnin, waarvoor hem niets 
teveel of te min was: alle werk aanvaardde 
hij met grote vreugde en zelfs, na vervul
ling van zijn gewone dagtaak, stond hij al· 
tijd graag klaar voor de mensen in zijn om
geving; hij was gek op kinderen en de kin
deren waren altijd echt blij met hem en 
zullen hem voortaan zeker miuen. 

Hij was fijngevoelig van a a rd en daarom 
wu het voor hem een verschrikkelijk kruis, 

wanneer hij gedwongen werd werkeloos te 
zijn, terwijl zijn vrouw en kinderen wol Icon
den werken en daarna blij thuis kom : n. 
Daarom juist heeft hij vooral in zijn laat~·e 
levensdagen zo veel te verwerken gekregen 
dat hij hier niet meer tegen opgewassen 
was. 
Wij, die achtor blijven, wij staan voor de 
vraag: waarom moest dit zo gebeuron 7 
Niemand zal ons ooit hierop h~t juiste ant
woord kunnon geven; vol geloof en vertrou
wen wi llen wij trachten ta berusten in dit 
zware kruis; we willen hem en elkaar in 
Gods bijzondere liefde en barm~artigheid 
"anbevelen en tevens willen we dankbaar 
blijven jegens God voor alle goeds, dat wij 
door zijn handen van God mochten o nt
vangen. 
Bidden we samen vurig tot God, dat Hij 
hem alle tekorten en zwakheden moge ver
geven en hem overvloedig moge belonen 
voor zijn leven en werken voor ons, die 
achter blijven. 

Voor de vele blijleen van medeleven, onder· 
vonden na het overlijdon van mijn lieve 
man en onze dierbare vader, zeggen wij U 
onze welgemeende dank. 
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