


Ter nagedachtenis aan 

Stephan Remmer 
Geboren 14 april 1965 te Hezingen. Overleden 
21 november 1993 in het ziekenhuis te Enschede. 
Op 24 november d.a.v. na een afscheidsviering 
in de kerk van de H.H. Joseph en Pancratius, te 
ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Twee zorgenkinderen krijgen, hen aan anderen 
moeten toevertrouwen en nu de oudste van die 
twee voorgoed uit handen moeten geven. Drie 
diep ingrijpende momenten in het leven van de 
ouders, maar ook de broers en zussen van 
Stephan. 
Stephan, de vijfde van 9 kinderen, bij wie men 
al vroeg constateerde dat hij anders was dan de 
andere kinderen . Thuis op de boerderij allerlei 
voorzieningen treffen en dan na 4½ jaar je kind 
aan anderen moeten toevertrouwen. Eerst een 
half jaar in Olst, dan anderhalf jaar in het verre 
Rolde en tenslotte dichter bij huis op de 
"LosserHof'. 
Terugkijkend op het leven van Stephan, kom je 
onder de indruk van de zorg die men gaf. Hoe 
men tegemoetkwam aan zijn behoefte aan men
sen die hem kenden, op wie hij kon bouwen, die 
deze op zich lieve jongen ook grenzen konden 
stellen. Want onbewaakte ogenblikken wist hij 
goed te benutten! 

We zien hem nog voor ons: de ene hand in de 
mond, de andere in zijn broek. Of met zijn 
vingers tevreden tegen allerlei dingen aanti.k
kend. Een jongen met wie je kon lachen, die 
graag legert je aanzat. Stephan, dol op eten, 
vooral op dikke taart en pannekoek en van drank 
genietend tot de allerlaatste druppel. 
Een jongen die ook verdriet kende. Bij wie- als 
hij het moeilijk had, met iets in de knoei zat- een 
dikke traan over zijn wangen kon rollen. 
Stephan, voor wie "buiten" alles was. Vooral 
zijn werk bij de transport-groep: de kar trekkend 
met tomeloze energie, de blik vooruit maar ook 
constant gericht op dingetjes die je koä oprapen. 
In het leven van Stephan werd duidelijk dat 
papier echt niet altijd geduldig is, h,_oe met nan1e 
jonge mensen op de "Losser Hof' met veel inzet, 
liefde en fantasie uitvoering geven aan het voor 
hem opgestelde plan van "een volledig gevulde 
dag met steeds weerkerende overzichtelijke ac
tiviteiten, zodat Stephan zich veilig en rustig 
kan voelen". 

Stephan, dank je wel voor alles wat je van ons 
vroeg en voor alles wat je ons gaf 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Hemmer. 


