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Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS ANTONIUS JOZEF 
STOPEL 

echtgenoot van GEERTJE DE GROOT 
en weduwnaar van ANNIE WENDELS . 

Hij werd geboren te Zenderen 15 maart 
1915 en overleed te Almelo 19 augustus 
1992. Na de gezongen uitvaart in de Chris
toffe lkerk op 24 augustus d.o .v., werd zijn 
lichaam te Almelo gecremeerd. 

Plotseling staan we oog in oog met de dood 
van een lieve man, vader en opa. Nog maar 
pas terug uit het ziekenhuis , leek hij rede lijk 
goed te pas. Maar nu moesten we ervaren hoe 
broos en breekbaar een mensenleven is. 
Geboren te Zenderen, had hij een redelijk 
mooie jeugd: wel waren het in die dagen moei
lijke tijden en Gerrit heeft vanaf zijn j eugd ste
vig moeten aanpakken. Ge ld of tijd voor verdere 
studie of scholing was er niet. Je moest aan 
het werk. Zo leerde hij het boerenwerk bij de 
boer en bakken bij de bakker. Al doende leerde 
je een vak. Zo he'eft Gerrit in die tijd hard ge
werkt en vaak werkte hij er na z'n norma le 
wer~tijd e lders nog bij. 
Gerrit was een muzi ka le man; lang spee lde hij 
in een bandje voor dansfeestjes en trouwpar
tijen ; ook bei<end was zijn lidmaatschap van 
diverse koren, tot het laatst toe nog van " Le
vensvreugd", waar hij met zijn basstem een 
grote steun was. 

In 1944 gehuwd met Annie Wende ls, kreeg hij 
een zoon en twee dochters . Hij was blij met zijn 
kinderen en later heel gek met zijn k leinkin
deren. Hij was vol goede l iefde en zorg. 
Een zware s lag moest hij in 1966 inkasseren, 
toen zijn vrouw hem kwam te ontva llen. 
Ge lukkig had hij zijn vele hobby's, ook toen hij 
later me.t de VUT ging . 
In 1986 vond hij in Geertje de Groot een 
nieuwe levensgeze llin, met wie hij nog bijna 
zes jaar gelukkig samen was. 
A ls we het leven van Gerrit overz,ien, mogen 
we zeggen dat we in dankbaarheid aan hem 
terugdenken , als een man met een blij en op
geruimd karakter, die voor hee l veel mensen 
zeer vee l betekende . 
Moge hij, die de Heer zo vaak en lang bezong
en heeft, nu toegetreden zijn tot de Koren der 
Engel.en en leven in de vreugde van de Heer. 

Voor uw ve le b lij ken van be langste lling en me
deleven, bij de uitvaart en de crematie van mijn 
li eve man, onze vader, stiefvader en opa , 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

Mede namens allen: 
Geer'tje de Groot - Stopel 

A lme lo, 24 augustus 1992 
Hoornbladstraat 198 


