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echtgenote van 

Herman Grunder 

Zij werd geboren op 31 juli 1946 te Saasveld. 
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken, stierf zij 
op 22 december 2007 in het bijzijn van haar familie. 
Op 27 december hebben we haar, na een plechtige 
Uitvaartviering, te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
De Lutte. 

Joke is geboren als derde in een gezin van vijf kinde
ren. Na de lagere schooltijd is ze gaan werken in de 
confectie waar ze haar diploma voor coupeuse heeft 
behaald. 
Op 16-jarige leeftijd ontmoette ze Herman. Na 7 jaar 
trouwden zij en uit dit huwelijk werden René, Sharon 
en Daniëlle geboren. Traditioneel als Joke was 
ging ze volledig op in de zorg voor haar gezin. Joke 
was erg handig en creatief, ze zocht voor alles een 
oplossing. 
Jaren is ze lid geweest van de zwemclub. Ze fietste 
ook graag met de kinderen. 
Met veel plezier en zorg heeft ze later als alfahulp 
gewerkt. 
Joke werd oma van 6 kleinkinderen. 

Joke was intens gelovig en ze had een bijzondere 
belangstelling voor Maria. 
Ze heeft dan ook meerdere keren Kevelaer bezocht. 
Zelfs toen haar gezondheid dit amper toeliet is ze 
samen met Herman hier naar toe geweest. 

Joke werd ziek op veel te jonge leeftijd. 
In de jaren die hier op volgden was Herman haar 
grote steun en toeverlaat. 
Als familie hebben we haar zo lang mogelijk thuis 
verzorgd, maar helaas moest ze begin dit jaar gaan 
wonen in Oldenhove. 
Ook hier bleek weer dat Joke over een groot 
incasseringsvermogen beschikte. 
Ze heeft in Oldenhove nog veel plezierige momenten 
gekend. 
Met haar ondeugende karakter zorgde ze voor veel 
verrassende momenten. 

Denk aan haar terug in de stralende zon, 
toen ze alles nog kon. 

Bedankt lieve Joke, mama en oma. 

Alle belangstelling omtrent de zorg en het overlijden 
van Joke heeft ons erg goed gedaan. 
Wij willen u hiervoor hartelijk danken. 

Herman 
Kinderen en kleinkinderen 


