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"Wie in Mij gelooft zal leven, 

ook al is hij gestorven." 

In dankbare en liefdevolle 
herinnering aan 

Joop (Jacob Carolus) Lunter 

echtgenoot van Lenie Sluijs 

Joop werd geboren OR 4 november 1932 te 
Enschede en stierf aldaar volkomen onver
wacht op 15 juni 200?. Op 20 juni hebben 

wij hem na de viering van de 
H. Eucharistie in de Sint Pauluskerk te 

Enschede begeleid naar het crematorium te 
Usselo. 

Echtgenoot Joop was een rustige, vriende
lijke en zorgzame man. Een bescheiden 
mens, die weinig sprak, maar van het leven 
hield. Joop groeide op in een groot gezin en 
reeds op jonge leeftijd wist hij van aanpak
ken door de vroegtijdige dood van zijn vader. 

Hij kwam in het bakkersvak terecht en heeft 
dit vak met tussenpozen tot aan zijn pensio
nering met vreugde uitgeoefend. Een tijd 
lang verkocht hij zelf brood aan de deur en 
aan die tijd kon hij met genoegen terugden
ken . 
Op 20 november 1964 trouwde hij met zijn 
dierbare Lenie, voor wie hem niets teveel 
was. Samen hadden zij het goed, ze ston
den in alles voor elkaar klaar en deden alles 
samen. Vooral van hun fietsvakanties de 
laatste jaren kon hij intens genieten . Grote 
zorgen waren Joop vreemd, het was goed 
zoals het was. Tegen Lenie zei hij wel eens: 
"Prakkizeer toch niet_ zoveel", omdat hij haar 
wilde behoeden voor zorg en verdriet . Als 
Lenie met haar koor zong in de Pauluskerk, 
was Joop vrijwel altijd aanwezig; hij hield 
van de zang en van zijn Lenie in het koor. 
Met Joop is een zorgzaam en een aan zijn 
Lenie toegewijd man heengegaan. Het leven 
van Joop wordt nu voltooid bij God in de 
hemel. 

Ik dank u allen hartelijk voor uw medeleven 
en vraag u Joop in uw gebed te blijven 
gedenken. 

Lenie 


