
Dankbaar, 
om wat je voor 

ons bent geweest 



Ter nagedachtenis aan 

Joseph Franciscus Rödel 
Sep 

* 19 maart 1942 t 27 mei 2003 

Je was goed en wel gestopt met werken en je 
begon met ma te genieten van je vrije tijd 
toen het verschrikkelijke bericht kwam datje 
kanker had. Het eerste wat je vroeg was: "wat 
gaan we er aan doen dokter?", en zo was je, 
positief ingesteld en een doorzetter. Je wilde 
nog zo graag een lange tijd bij ons blijven. De 
eerste kuur had effect en langzaam kregen we 
weer hoop en begonnen weer wat plannen te 
maken. Totaal onverwachts met ma aan je 
zijde ben je opeens rustig ingeslapen. 

Je was geboren en getogen in Berghuizen en 
begon al vroeg te werken in het schilders
bedrijf van je vader. Na je diensttijd bij de 
Mariniers en net begin 20 kwam je voor je 
werk in Doetinchem wonen en hier ben je 
ook altijd gebleven. Eerst met ma aan de 
Varsseveldseweg waar ook Hans en Steffan 
werden geboren en later aan de Koninginne
laan. Je werk was belangrijk voor je en je had 
een goede band met je klanten en collega's. Je 
had best nog wel wat langer willen doorwer
ken maar uiteindelijk had je er wel vrede mee 
dat je kon stoppen op je 60e. Je had je tuin 
waar je graag in werkte, in huis moest het 

nodige gebeuren en samen met ma genoot je 
van je vrije tijd. Je had het fietsen weer ont
dekt en regelmatig kwam je op de fiets bij 
Hans en Angelique op bezoek in Dichteren 
om gezellig koffie te drinken en je kleindoch
ter te bewonderen van wie je peetoom was. 

Je was een lieve zorgzame man voor ma, voor 
je zoons en schoondochter een fantastische 
vader en een lieve opa voor Laurine. De zorg 
voor ons gezin kwam bij jou op de eerste 
plaats en we konden altijd een beroep op je 
doen. Je had altijd goede zin en was er gewoon 
voor ons. We hebben veel van je geleerd en je 
was inspirerend naar ons toe om iets van ons 
leven te maken. Vol trots was je als we weer 
een nieuwe mijlpaal in ons leven hadden 
bereikt. 

Lieve Sep, pa en opa, je genoot van het leven 
en had nog zoveel plannen. We hadden meer 
tijd met elkaar verwacht maar helaas niet 
gekregen. Het is niet eerlijk en we zijn állen 
vol ongeloof maar we zijn God dankbaar dat 
je enig lijden bespaard is gebleven. We hou
den van jou. 

Voor uw medeleven en belangstelling betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Irma 
Hans en Angelique 

Laurine 
Steffan en Patty Mae 


