


Ter dankbare herinnering aan 

Joop Sauer 
echtgenoot van 

Nolly Boers 

Hij werd geboren te Glanerbrug op 
16 april 1934 en overleed, gesterkt door het 
Sacrament van de zieken op 1 juli 2001 in 

het "Twenteborg" ziekenhuis te Almelo. 
Na de a/scheidsviering in de St. WiJ/ibrordkerk 
op 6 juli d.o.v. werd zijn lichaam gecremeerd. 

Menselijkerwijs gesproken vroeg maar op een heel 
ontroerende manier heeft Joop afscheid mogen nemen van 
dit leven. Hij werd de rust ingepraat door zijn liefste 
Nolly; hij mocht gaan. Het was goed zo. Heel vredig en 
vol overgave is hij meteen daarna ingeslapen. Joop werd 
geboren, 67 jaar geleden, in Glanerbrug. Hij groeide op als 
oudste in een gezin van zes kinderen. Zijn diensttijd bij de 
Marine was voor hem de tijd van zijn leven. Hij had toen 
graag bijgetekend maar dat was helaas niet mogelijk. Zijn 
leven lang kon hij met veel enthousiasme urenlang 
vertellen over die tijd. Bijna 42 jaar geleden trouwde hij 
met zijn Nolly. Uit hun liefde werden twee kinderen 
geboren: Irma en Wilfried. Het was een zware tijd toen 
mama vlak na de geboorte van Wilfried negen maanden 
naar een sanatorium moest. Hij had een heel bijzondere 
band met mama, hield veel van zijn kinderen en was later 

stapelgek met zijn vijf kleinkinderen. Die verwende hij graag 
met aardappelpannenkoeken ofmariniersei. 
Papa was iemand die leefde voor anderen en daarbij zichzelf 
wegcijferde. Bij nacht en ontij kon je een beroep op hem 
doen . Hij stond altijd klaar. Als hij de fiets van een kleinkind 
repareerde werd die meteen gepoetst en helemaal ingevet. Hij 

\ was een rasoptimist. "Luctor et Emergo" was zijn lijfspreuk . 
. I Tot op de laatste dag van zijn leven bleef hij grapjes maken. 

\ Ruim 25 jaar was hij een trouw collectant in de 
Willibrordkerk. Hij wandelde veel met de hond. Hij hield van 
vissen en keek graag naar sport op de televisie. Zo had hij 
samen met ons een fijn leven. Tot hij drie jaar geleden ziek 
werd. Al gauw bleek dat zijn ziekte kwaadaardig was en 
geleidelijk werd duidelijk, dat genezing niet meer mogelijk 
was. Papa praatte daar niet veel over. Hij vocht het liever 
alleen uit. Hij wilde niemand tot last zijn. "Ik vind het zo rot 
voor mama", zei hij vaak. Toch nog vrij onverwacht is er nu 
een einde gekomen aan zijn leven hier. Te vroeg moeten wij 
hem missen. Vooral voor mama met wie hij al die jaren 
zoveel lief en leed gedeeld heeft, zal de leegte en het gemis, 
de pijn en het verdriet heel groot zijn. Maar wij blijven 
dankbaar voor dit mooie en rijke leven. Voor alles wat hij 
voor ons gedaan en betekend heeft. Wij vertrouwen er op dat 
hij nu voor altijd gelukkig is bij God. Moge hij rusten in 
vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u heel 
oprecht. 

Almelo, 6 juli 2001 
G.T. Rietveldstraat 17 
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