
Een liefdevolle herinnering aan: 
STEF JANSEN 

Levensgezel van Dinie Wernke. 
Geboren op 7 oklober 1948, overleden op 
29 juni 2000. 

Het is juni 2000. Zomer. De tijd van zonnig en warm, 
lange dagen en plezier. Maar niets is minder waar. De 
natuur is koud en het is niet erg zonnig. Zoals het bui· 
ten is voelen wij ons van binnen nu je er niet meer 
bent. Kil en somber. Maar als we ook maar een klein 
beetje moeite willen doen en gaan graven in onze her· 
inneringen aan jou dan stroomt het licht naar binnen 
en voelen we ons weer warm worden. We herinneren 
ons dan een Stef bruisend van het leven. 
LEVEN was zijn leven!! 
Zijn grote liefhebberijen waren fotograferen en vissen. 
Maar helemaal gek was hij van motorrijden. Zaterdags 
konden ze met een stel kameraden op de machine 
springen en even naar Ede toeren om een visje te ver· 
schalken. Voor een geintje was Stef altijd in en bij 
feestjes was hij vaak de gangmaker. Zoals veel motor· 
rijders was ook Stef een grote fan van Normaal. Deze 
band bracht zijn muziek en zijn gevoel tot leven. 
Ondanks zijn ernstig ziek zi1n wilde hij op 2 juli nog het 
koffieconcert gaan bijwonen. 
We herinneren ons Stef ook als iemand die zich ver· 
antwoordelijk voelde voor het gezin. Hij was gek op 
zijn kinderen Anouk, Roderik en Belinda Na de schei· 
ding bleef hij zijn taak als vader steeds trouw vervul· 
len. In het dagelijks leven werkte hij als timmerman bij 
Christiaans waar hij met plezier en liefde zijn vak uit· 
voerde. Stef stond voor iedereen klaar. Als je maar 
kikte dan was hij er al. Op die manier verzamelde hij 

veel vrienden en kennissen om zich. 
Fijnbesnaard in woordgebruik was Stef niet. De din· 
gen die hij zei kwamen ongekuist uit zijn mond. Hij was 
recht voor zijn raap of je dat nou leuk vond of niet. 
Recht toe recht aan was zijn motto. 
STEF op klompen!! 
Stef en Dinie hebben samen lief en leed gedeeld. Ze 
hebben jaren in Steenderen gewoond maar het liefst 
wilde Stef weer terug naar zijn geboortedorp 
Olburgen. Dit kon gerealiseerd worden nadat moeder 
was overleden. Veel tijd en energie hebben ze gein· 
vesteerd in verbouwingen en tuinaanleg. Het was hun 
plekje geworden. Helaas heeft Stef hier niet lang van 
kunnen genieten. In september '99 constateerde men 
dat hij ernstig ziek was. Op dat moment stond de hele 
wereld op zijn kop. Ongeloof, wanhoop en verdriet. 
Hoe nu verder! Na de eerste schrik kwam zijn oude 
vechtersmentaliteit weer boven. ·1k ga er tegenaan. 
Het komt weer goed. Het moet goed komen!" 
Nu, 9 maanden later weten we dat Stef het gevecht 
heeft verloren. Veel sneller dan verwacht. Hij heeft 
vooraf te kennen gegeven dat hij niet meer naar het 
ziekenhuis wilde maar op zijn eigen plekje afscheid te 
nemen van iedereen. Dinie heeft zonder bedenken 
gehoor gegeven aan deze wens en hem tot de laatste 
minuut liefdevol thuis verzorgd. 

Wij danken U allen hartelijk voor de belangstelling, 
ondervonden tijdens de ziekte en na het ove11ijden van 
STEF. 

Dinie, Anouk, Eric, Roderik, Gisella, 
Belinda en Remco. 


