IN MEMORY OF OUR LONGSTANDING AND DEDICATED MEMBER, MR. JAMES STEFOFF (75)

It is with a great sadness to announce the passing of our longstanding
member and friend James Stefoff.
He was born on May 4, 1943 in Sarnia, Ontario. He was the son of Vassil
and Evdokia Stefoff and grandson of Elia and Petra Stefoff, also
longstanding and dedicated members of our Cathedral.
Jimmy was a loving father and husband and had a wonderful sense of
humour.
He practiced Law for over 40 years.
His passion was sports. He played hockey, golfed, skied, snowboarded
and bowled. He was a devoted Maple Leaf fan.
Jimmy enjoyed movies, the opera and Jeopardy.
He was a devout Christian, who along with his family dedicated years of
work and supported Sts. Cyril and Methody Cathedral his whole life.
We will miss Jimmy and will always remember his sharp wit, sense of
humour and uplifting personality.
The Church received lots of donations in lieu of funeral flowers and would
like to thank Jimmy’s family and everyone, who donated in his memory.
REST IN PEACE, DEAR JIMMY!
MAY GOD REST YOUR SOUL AND YOUR MEMORY BE ETERNAL!

May 4, 1943 – January 11, 2019

В ПАМЕТ НА НАШИЯ ДЪЛГОГОДИШЕН ЧЛЕН ДЖЕЙМС СТЕФОФ

С голяма скръб съобщаваме за смъртта на нашия дългогодишен
член и приятел Джеймс Стефоф.
Той е роден на 4 май 1943 г. в Сарния, Онтарио. Син е на Васил и
Евдокия Стефоф и внук на Елия и Петра Стефоф, също
дългогодишни членове ма катедралния храм.
Джими беше любящ баща и съпруг и имаше чудесно чувство за
хумор. Той практикува право повече от 40 години.
Страстта му беше спорта - играеше хокей, голф, караше ски и
сноуборд. Беше голям привърженик на Maple Leaf.
Джими обичаше да гледа филми, класическа музика и опера.
Беше истински християнин, който заедно със семейството си
даде много от своя живот за работа в служба на катедралния
храм.
Джими ще ни липсва и ние всички, които го познаваме ще си
спомняме дълго за неговия остър ум и чувството му за хумор.
Църквата получи много дарения вместо цветя за погребението и
иска да благодари, както на семейството на Джими, така и на
всички, които дариха в негова памет.

ПОЧИВАЙ В МИР, СКЪПИ ДЖИМИ!
ГОСПОД ДА ТЕ ПРОСТИ И
ВЕЧНА ДА БЪДЕ ПАМЕТТА ТИ!

