


Ter herinnering aan 

Joop o/eftliuis 
Geboren op 7 mei 1924 

Overleden op 20 mei 2013 

Joop is gehuwd op 21 oktober 1953 
met Riek Beddinkhaus. Op 3 juli 2008 is zij overleden. 

Vader is geboren in Losser, tegenover de oude toren, als 
jongste zoon in een gezin van acht kinderen. Zijn ouders 
hadden hier een bakkerij , waar hij vol trots over kon ver
tellen. 
In zijn tienerjaren begon de oorlog, die bij hem veel her
inneringen heeft nagelaten, hij is eens op de vlucht ge
weest en is beschoten tijdens smokkelen. Hij wilde perse 
niet in Duitsland werken, maar daar is hij niet aan ontko
men, gelukkig voor hem mocht hij in Gronau blijven. 
Na de oorlog kreeg hij werk bij smederij Achterhuis in 
het dorp, hij was een echte vakman. Later heeft hij bij 
diverse staalbedrijven zijn ambt beoefend, ook klussen 
in huis ging hem goed af, hij was een man met gouden 
handen. 
Eind jaren veertig leerde hij zijn vrouw kennen, in 1953 
zijn ze getrouwd en gingen in Losser wonen, aan de Mei
doornstraat, niet veel later verhuisden ze naar de Vica
rystraat, hier zijn ze tot eind jaren 90 gebleven, i.v.m. de 
bouw van het Leurinkshof verhuisden ze naar de Zweer
manstraat, toen de gezondheid van beiden afnam zijn ze 
eind 2007 teruggekeerd naar de Leurinkshof, precies op 
de plek waar men altijd had gewoond. In juli 2008 is ma 
gestorven, ze waren toen bijna 55 jaar getrouwd. 

Pa was een zorgzame man, hij heeft ma liefdevol ver
zorgd, totdat hij er bijna zelf aan onderdoor ging in 2008. 
Hij voelde zich schuldig dat hij de verzorging van ma uit 
handen moest geven. 
Als vader en opa was hij erg trots, en had altijd interesse 
en wilde altijd helpen met klusjes. Stilzitten was voor 
hem een straf. Ook kon hij ervan genieten om samen met 
zijn "jongs" een biertje te drinken op een verjaardag. 
Na het overlijden van zijn zus Stien in 2009, dat hem erg 
aangreep, werd de band met zijn zus Anna erg nauw, sa
men hebben ze van de bezoekjes in zijn appartement ge
noten van de kleine dingen. Ook de uitjes samen naar Ke
velaer en autoritjes in de omgeving en daarna koffie met 
gebak kon hij erg waarderen en was er dankbaar voor. 
Sinds de laatste Kerstdagen, ging zi jn gezondheid snel 
achteruit, zodat er steeds meer zorg nodig was, tot het 
moment kwam begin april dat het echt thuis niet meer 
ging, is hij op 24 april opgenomen in het verpleeghuis 
Oldenhove. Hier heeft hij op 7 mei zijn 89' verjaardag ge
vierd, het was voor hem een fantastische avond, waar hi j 
niet over uitgesproken raakte. 
Op Pinksterdagzaterdag heeft hij de Ziekenzalving ont
vangen, dit heeft hij nog bij bewustzijn meegemaakt, 
daarna is hij langzaam weggegleden, tijdens het och
tendgloren op Tweede Pinksterdag is hij in het bijzijn van 
zijn zoon rustig heengegaan. 

Wij willen u bedanken voor de aanwezigheid bij zijn uit
vaart en crematie . 

Jos en Astrid Velthuis 
Ceciel en Frank 
Thijmen en Kirsten 


