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In dierbare herinnering aan 

Joop Willemsen 
* 17 maart 1936 t 19 maart 2012 

Na de Uitvaartplechtigheid in de H. Plechelmuskerk in 
De Lutte op 24 maart 2012, is hij begraven op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Pa was de jongste uit een gezin van negen kinderen, dat 
woonde in Keijenborg. Ze waren een hecht gezin en woonden 
samen in het ouderlijk huis bij de IJsbaan. 
Al op jonge leeftijd verhuisde hij naar De Lutte om in betrekking 
te gaan bij een boer, met als doel later als zelfstandig boer te 
beginnen in Nieuw Zeeland. 
Maar dit liep anders, want tijdens het uitgaan bij de Vereeniging 
in De Lutte kwam hij ma tegen. Ze kregen een relatie wat met 
een huwelijk werd bekroond op 8 oktober 1958. 
Samen gingen ze in het ouderlijk huis van ma wonen, waar 
twee zoons en drie dochters werden geboren. Pa had met 
allen een goede band. 
Pa was een harde werker. Overdag zat hij in de bosbouw 
en 's avonds was er altijd wel wat te doen op de boerderij . 
Daarnaast deed hij na zijn pensionering veel vrijwilligerswerk. 
Zoals bij de schoffelploeg op het kerkhof in De Lutte. Hij 
genoot ervan om onder de mensen te zijn. 
Nooit was hem iets te veel en hij stond altijd voor iedereen 
klaar. Hierbij cijferde hij zich volledig weg, want hij genoot 
als anderen het goed hadden. Ook voor de kleinkinderen 

was hem nooit iets te veel en hij had voor ieder kleinkind 
belangstelling. 
De natuur was zijn grote passie. Hij maakte veel wandelingen, 
waarbij hij intens genoot van alles wat om hem heen gebeurde 
en ging hij hier helemaal in op. Zo heeft hij afgelopen zondag 
nog een wandeling gemaakt waarbij reeën op vijf meter 
afstand van hem stil gingen staan. Vol geuren en kleuren 
vertelde hij hier over. 
De laatste jaren lieten zijn gezondheid hem steeds verder in 
de steek en dit kon hij moeilijk accepteren. Ook met de ziekte 
van ma heeft hij veel moeite gehad. De eenzaamheid sloeg 
toe ondanks het feit dat iedereen altijd voor hem klaar stond 
en er voor hem was. 

Pa, we begrijpen je keus niet en zullen nooit antwoord hierop 
krijgen, maar we moeten er in berusten. 
Je was moe en wilde rust. We hopen dat je dat nu gevonden 
hebt. Ondanks ons grote verdriet gunnen we je dit van harte. 
Je was een ontzettend lieve man, vader en opa. We zijn er 
trots op om zo'n lieve vader en opa te hebben gehad. 

Bedankt voor alles, het ga je goed. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 

Annie Willemsen - Monnikhof 
Kinderen 
Kleinkinderen 




