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E<·n d,inkbarc herimwrong aan 

Tine Workel 

l 11w wPrd op 20 lllddft 1 '!43 te ln,rhPde gcborC'n 
/ij ov1•rlPE'd 24 nov<'mher 1995 tr lcmPr Op 29 1wvc•m 
hPr 11.1men wc nd """ f'ud1dri~lfpV1Pnng in de kaf)PI van 
tl•• t '"'"rHof - afsrh(•id van haar 1n Uss!'lo. 

l on,• was de tweede uit een gezin van 5 kinderen Haar 
vader overleed in 1963.1 ine is na haar schoolperiode gaan 
werken op de Miva te rnschedc. Het thuis wonen gaf 
zowPI voor Tine als het gezin problemen en daarom is lij 
1 oktober 1969 op de losserHof gaan wonen. Vanaf 1969 
tot 1anuari 1990 heeft 1ij in verschillende huizen ge
woond, et>rst op M8, daarna in de flat1cs en vandaM naar 
hPt flolwcrk, vanaf 1anuari 1990 woonde zij aan de 
MMrellinuslaan te Losser. 
Op de LosserHof hebben we Tine leren kennen als een 
vrouw die duideh1k aanwezig was. Ze was zorgzaam voor 
CE>n ander, een persoonlijkheid die duidelijk en oprecht 
haar mening gaf. 

I inc heeft verschill('nde werkzaamheden verricht. Ze was 
Pen enthousiaste en gOE'de werk.kracht, eiste steeds meer 
van ..cichzelf en tegelijkertijd probeerde ze haar handicap 
zoveel mogelijk te verbergen. Zo is ze 1aren medewerkster 
geweest bij de loho. Ze wilde niet betutteld, maar op een 
gPlijkwaardige manier benaderd worden. De laatste tijd 

wPrl.tf' LIJ m dp lwi,hnucfplij~1· 11iPnst pn op IH'I 

kanloorproject. In llda1 wijc tijd l111s1rrcte ze grdd~ n.,ar 
l irnlrrrnuliCk of n1111it•k van fll'llnil' Nc•ymdn 
10<'11 ze• nog op dP I m<erHuf woonclp was ha,1r groco111p 
hobby hel zangkoor t•n hPl misdienaJr 1ijn. Ook handwt'r· 
kPn vond ze IC'uk . 
l 111 hel moment van overlijdt•n hanrlwerl<te l 1nt' voor 
versthillende gelegenhc'<len. Haar wn1d<1Pn met de fam1-
"" waren meestal hartelijk. 

Tine wilde niemand lol last zijn, ook niel tijden1 haar 
ziekte Een paar dagen voor haar overlijden zei ze:"lk ga 
naar moeder". Op dat moment wist Tine dat het niet meer 
lang zou duren. 
Voor ons is het een voldoening geweest om lot hel laa1st toe 
voor haar te mogen zorgen. Wij 1roosten ons met de 
gedachte dat je in jouw leven gelukkig was. 

Tine, dank je wel voor alles wat je 
ons vroeg en wat je ons gaf. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven zeggen 
w11 u hartelijk dank. • 

Familie Workel en huisgenoten. 


