
"Voor de wereld ben je een van de velen , 

maar voor ons ben je de hele wereld" 



t In dankbare herinnering aan 

Joke Stamsnieder - Bloemen 
Op 24 oktober 1940 werd zij geboren in Noord

Deurningen. Op 3 maart 2012 overleed zij thuis in haar 
vertrouwde omgeving. Tijdens de uitvaartdienst op 

8 maart 2012 nemen we afscheid van haar en leggen 
we haar te ruste op het R.K.kerkhof te Geesteren. 

Mama werd op 24 oktober 1940 geboren op een boer
derij in Noord-Deurningen. Met haar tweelingbroer Ton 
waren zij de middelsten uit een groot gezin van tien kin
deren. In 1959 leerde zij pa kennen op de koale kermis 
in Ootmarsum. Hij bleek de liefde van haar leven te zijn . 
Ze trouwden in 1966 en kregen samen vijf kinderen. 
Mama voelde zich thuis aan de Hardenbergerweg; 
naast de zorg voor haar gezin dacht en werkte ze met 
veel energie en werklust mee aan het uitbouwen van de 
boerderij . Ondanks haar drukke werkzaamheden was 
ze er altijd voor ons en wist ze ook nog tijd vrij te maken 
voor haar hobby's; zwemmen, tuinieren, handwerken, 
koken en bakken. Elk jaar was er tijd om een weekje met 
z'n allen op vakantie te gaan. Zingen deed ze tussen de 
bedrijven door. Ondernemend als zij was, begon ze met 
haar zuivelwinkel toen ze op de boerderij minder nodig 
was. Ze had veel plezier in de omgang met klanten. 
Door heupproblemen moest ze het wat rustiger aan
doen. Ze kreeg meer tijd voor de kleinkinderen en werd 
lid van het gemengde koor. Hier genoot ze enorm van. 
Voor de kleinkinderen was ze een lieve oma, die veel 
tijd nam om spelletjes te doen, cake met ze te bakken 
en naar buiten te gaan. 

Zondag werd echt een dag om er met pa op uit te trekken, 
samen fietsen en een terrasje pakken. Ook werden er 
diverse reisjes gemaakt, o.a. naar Noorwegen, Spanje, 
Italië en Oostenrijk. Naderhand wist mama hier altijd 
enthousiast over te vertellen . 
Een veel gehoorde opmerking van mama was: 'Wat heb
ben we het toch goed samen, ik hoop dat we het nog 
lang zo mogen houden.' De schok was dan ook groot 
toen in de zomer van 2010 kanker bij haar werd gecon
stateerd . Na een periode tussen hoop en vrees bleek in 
februari 2011 dat ze de strijd niet kon winnen. Ondanks 
dat ze op bed lag , wist ze elke dag nog wel een lichtpunt
je te zien . Ze bleef actief; tassen en kussens haken werd 
haar nieuwe hobby. Pa nam het huishouden langzaam 
van haar over met duidelijke instructies van mama. Ook 
ging hij haar steeds meer verzorgen, dit deed hij met 
liefde. Het laatste jaar hebben wij als zeer waardevol 
ervaren en we hebben genoten van feestjes in de tuin . 
Toen de behandeling niet meer aansloeg werd duidelijk 
dat we afscheid van haar moesten nemen. Het was voor 
mama moeilijk dat ze ons en het leven moest verlaten. 
Gelukkig vond ze de laatste dagen voor haar overlijden 
de rust die nodig was om afscheid van ons te nemen. 

Lieve Joke, mama, oma, bedankt voor alles. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

Gerard 
kinderen en kleinkinderen 

Geesteren, maart 2012 


