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In Memoriam Wim Dorrestein 

Op 17 januari hebben we afscheid genomen van Wim Dorrestein,  

die op 96-jarige leeftijd is overleden. Een lieve vader, schoonvader, opa en opi. 

Iemand die trots was op zijn leeftijd. Bij de familie was er dankbaarheid, 

bewondering en trots. Dankbaarheid voor alles wat hij voor hen betekend heeft. 

Bewondering en trots omdat hij al zo lang en op zo’n hoge leeftijd voor zichzelf 

heeft gezorgd, zonder klagen. Al 27 jaar geleden verloor hij zijn vrouw Mijnie.  

Maar hij heeft er daarna het beste van gemaakt. Door een strak dagritme aan te houden . En ook 

door zich te storten op zijn grote hobby: de fotografie. Of zich te wijden aan zijn tuin. Wim is zo een 

voorbeeld geworden van iemand die niet bij de pakken neer ging zitten en positief terug keek op de 

fijne jaren die hij met zijn vrouw Mijnie nog gehad heeft. Dat Wim nog zo oud is geworden was niet 

vanzelfsprekend. Hartproblemen op zijn 69ste. En zo’n vijf jaar geleden een zeldzame vorm van 

reuma. Toen hij daarna weer thuis was van een opname in het ziekenhuis heeft hij de reservetijd 

die hem gegeven was goed benut. Wim is thuis overleden, net voor het slapen gaan. Na een lang en 

rijk leven, zoals zijn familie schrijft. In alle rust en vrede. Nu thuis in een ander bestaan waar hij zijn 

lieve Mijnie hopelijk weer terug mag zien. 

 

In Memoriam Bep Kooijman 

Bep Kooijman is overleden op 4 april op 95-jarige leeftijd. Bep was een zorgzame 

vrouw, goedig.  De deur stond altijd open voor iedereen. Bep hield dan ook van 

gezelligheid. En als je dan bij haar binnenkwam stond er altijd muziek op.  Dat 

was haar hobby: muziek. En haar kleinkinderen: die waren haar grootste trots. 

Bep is geboren en opgegroeid in Abcoude in een gezin met zes kinderen. Op 

jonge leeftijd verloor ze haar moeder en moest ze samen met de oudere zussen 

zorgdragen voor het gezin. Ze leerde haar man, Henk, kennen met wie ze in 

Duivendrecht kwam te wonen. Daar werd oudste dochter Beppie geboren. Ook nam ze haar vader 

is huis, die ze tot het einde verzorgd heeft. Later werd een tweede dochter geboren, Gertie, ook in 

Duivendrecht. Van daaruit zijn Bep en Henk naar Ouderkerk verhuisd, eerst naar de Middenweg en 

later naar de Bankrasweg waar Henk is overleden, Bep stond er toen alleen voor. Maar, 

optimistisch als zij was, pakte zij de draad weer snel op. Vanuit de Bankrasweg ging Bep naar een 

aanleunwoning in het Theresia hof en later naar Theresia rustoord. Helaas moest ze daar zo’n vier 

jaar geleden weg. Ze kwam in verzorgingshuis ‘De Luwte’ terecht waar ze altijd goed verzorgd is. Op 

hoge leeftijd is ze overleden: 95 jaar. De laatste van haar gezin. Ze is in alle rust gegaan, overleden 

in haar slaap. Zo heeft ze het ook gewild.  

We vertrouwen haar toe aan haar hemelse Vader in wie zij altijd gelooft heeft.    
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In Memoriam Theo de Koning op 9 mei 2022 

 

Theo de Koning is overleden op 3 mei op 93-jarige leeftijd. Een markante man.  We kijken met 

dankbaarheid terug op zijn leven. Theo was nummer vier in een gezin van 8 kinderen. Begonnen als 

kleermaker. Korte tijd bij de marine. Een priesteropleiding bijna afmaakt. Maar de plannen 

veranderde. Hij trouwde met Ans Wiering met wie hij de zorg deelde voor een aantal 

pleegkinderen. Helaas overleed Ans al in 1981. Theo werd leraar op de basisschool en later 

hoofdmeester. Een oud leerling kwam ik van de week nog tegen. Die zei: Theo die altijd in zijn rode 

eend naar school reed was mateloos populair. Hij was actief voor de scouting, waarvan de vele 

foto’s in zijn huis getuigen en later ook voor de roeivereniging. Theo was ook een diepgelovig mens 

die op intense wijze verbonden was met de Eucharistie. Hij was elke week in onze St. Urbanuskerk 

te vinden. En toen zijn gezondheid het nog toeliet was hij ook actief als koster bij de 

Eucharistieviering in verzorgingshuis Theresia. Toen hij zelf niet meer kon komen is hij opgehaald 

door afwisselend Gijs en Riet en Bets en Martin. En toen het echt niet meer ging kwam ik naar hem 

toe met de communie. Bij mijn komst zei hij dan: ‘je bent niet alleen gekomen’.  En de laatste keer, 

een week voor zijn overlijden, begon hij al een kruisteken te maken als hij mij zag. Theo is ook een 

aantal keer bediend maar daarna weer opgeleefd. Nu, op 93-jarige leeftijd, was het echt op. Heel 

bijzonder was het dat Theo zo’n kring van mensen om zich heen had in die laatste periode van zijn 

leven: familie, vrienden en buren. Hij was misschien niet altijd de 

makkelijkste tijdens zijn ziekte. Maar de band was sterk genoeg. 

Hij was dan ook een fijn mens, met van die pretoogjes. Iemand die 

niet klaagde. Eigenwijs maar daarin ook met een eigen wijsheid. 

We vertrouwen deze bijzondere man toe aan zijn Schepper met 

wie hij zich zo diep verbonden voelde.  

 

In Memoriam pastor Joop Stam, priester. 

Op 4 mei is pastor Joop Stam overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was 

pastor met hart en ziel. Ook in Ouderkerk is hij regelmatig voorgegaan. 

In de periode 2001-2003 was hij zelfs administrator van de St. 

Urbanusparochie van Ouderkerk. Joop Stam is in 1961 begonnen als kapelaan te Den Burg op Texel. Daarna 

werd hij bedrijfsalmoezier bij de Hoogovens, een tijd die voor hem heel bepalend is geweest. Het heeft hem 

ervan doordrongen dat de Kerk dichtbij de mensen moet staan. En zo was zijn pastoraat ook: dichtbij 

mensen, dienstbaar aan wat zij nodig hadden. Joop Stam werd in 1997 deken van Amsterdam en was toen 

ook voor collega’s echt een pastor bij wie je terecht kon. Bij het neerleggen van die functie in 2005 kreeg hij 

de eretitel Monseigneur (kapelaan van de paus). Hij droeg uit bescheidenheid echter nooit de paarse kleur 

en de eretekens die daarbij hoorde. Lange tijd was hij proost (voorzitter) van het kathedrale kapittel van ons 

bisdom. Bij zijn afscheid in 2018 werd hij benoemd tot erekannunik van dat kapittel. Die functies waren voor 

Joop niet zo belangrijk. In zijn preken sprak hij over het belang van een herder die dicht bij de schapen staat. 

Zo’n herder was hij zelf. Tussen 2003 en 2011 heb ik het voorrecht gehad met hem in het pastoraat te 

mogen werken, eerst als pastoraal werker, later als diaken. Ik heb veel van hem mogen leren en hij is een 

dierbare vriend geworden ook van ons gezin en de brede familie. Met dankbaarheid voor wie hij was en 

heeft betekent voor zovelen hebben we op 13 mei afscheid genomen van Joop Stam vanuit de 

Nicolaasbasiliek in Amsterdam.  Pastor Eugène Brussee, diaken 

 

 

 


