


Er IS een geest die bijzonder en sterk is 
maar ook een lichaam dat anders IS. 

Die geest bleef vechten tot het laatst aan 
toe alleen het lichaam. dat werd moe. 

Met veelliefde blijven we denken aan 

Joke Groeneveld - Damhuis 
echtgenote van Frans Groeneveld 

moeder van Wendy en Petra 

Joke werd geboren in de Mekkeihorst op 
12 augustus 1950 waar ze opgroeide en 
haar jeugd doorbracht Na de lagere school 
is ze naar de Mulo gegaan. De administra
tieve kant trok haar erg 
Op 18-jarige leeftijd kwam Frans in haar 
leven waarmee ze op 21 augustus 1975 in 
het huwelijk trad. Samen kregen ze twee 
kinderen, Wendyen Petra. 
In het verenigingsleven was Joke erg actief 
Ze genoot van het toneelspelen bij de plaat
selijke toneelverenigJOg Na enkele be
stuursfuncties bij onder andere de KPJ, Het 
Rode Kru1s en de Zwemclub besloot ze een 
cursus voor herintredende vrouwen te vol
gen om haar kennis op het admmistratleve 
vlak te verbreden 

Deze kennis kon ze gebruiken toen ze bij 
Mewaho in dienst was als boekhoudster. 
Gedurende deze jaren heeft ze diverse 
avondstudies gevolgd. Dit ervaarde ze als 
haar hobby. Op 17 januan 1998 verander
de het leven van Joke plotseling toen ze 
een whiplash opliep. Het actieve en druk 
bezette soc1ale leven kwam op de kop te 
staan Veel heeft ze moeten inleveren 
waarvan ze zo genoot: haar werk, studie, 
het zwemmen, wateraerobic en feestjes. 
De jaren erna kampte ze met steeds meer 
hartklachten Door te genieten van de klei
ne dingen in het leven alsmede haar posi
tieve instelling, w1st ze zich telkens weer 
terug te vechten. 
Op 6 augustus werd ze weer opgenomen in 
het ziekenhuls met ernstige hartklachten. 
Het was een oneerlijke strijd. 
Op haar verjaardag 12 augustus is ze rus
tig Ingeslapen 

Voor uw belangstelling en medeleven 
danken wij u hartelijk. 

augustus 2002 

Fam Groeneveld 


