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In herinnering aan 

Johanna Maria van den Berg 
Joke 

Joke overleed onverwachts op Allerzielen, 2 november 2005 in haar 
flat in Deventer. Op 8 november hebben we afscheid van haar genor 
men in crematorium Steenbrugge te Diepenveen De urn met haar as 
zal worden bijgezet op de begraafplaats in Olburgen. bij haar ouders. 

Joke werd geboren op 20 november 1951. Haar wieg stond in de boer
derij aan de Kleine Veerweg 15 in Oldeneel, vlakbij de IJssel, de 
rivier waar ze alti.jd van heeft gehouden en waar ze altijd dicht in de 
buurt is blijven wonen. 
Joke hield van do natuur in vele aspecten. Dat zag je op de schoolrap
~~en: op de M~aschool in de Assendorperstraat haalde ze al hOb'C 
CIJfers voor kenrus der natuur en later op de huishoudschool Jeanne 
d'Arc was ht>t al niet anders. 
Toen Suzc trouwde, wilde Joke graag thuis mC<'helpcn op dt> boerde
rij. Dat heeft ze \!CD poos gedaan tot Jan zijn school had afgerond en 
die taak van haar overnam. 
Joke ~ad ~n geweldig door7.ettingS\·ennogen. Ze heeft met veel per· 
sooniiJkC mzet en hard werken vele opleidingen gevolgd, waarmee ze 
het van gczin~help.;ter tot maatschappelijk werk.:>ter heeft gpbracht. 
Bewonderenswaardig. 
Ruim 12112 jaar heeft Joke in Zwolle met veel inzet gewerkt al~ 
gespecialiseerd gezinsverzorgster bij de Sticht10g voor 
Maatschappelijke Dienstvcrlening "IJsscl-Vccht.dt>lta". Dt> laatste 
jaren van hao r Zwolse periode was Joke gcdctacheer·d bij de 
Stichting Bijzonder Opbouwwerk. Haar werk in Zwollt• heeft zich 
altijd gekenmerkt door een positieve opstelling naar hanr cliënten 
t.oe t>n dat vaak in bijzonder moei! ijke situaties. 
Daarna i.s Joke naar Deventer getrokken en heeft z!' een aantaljaren 
wijkmaatschappelijk werk gedaan in de wijk Drieb!'rg!'n in 
Deventer. En ook daar draaide alles om de mensen en hun proble
mt>n. Voor dE> menSI'n moest je er zijn. vond ze. En dat hield ze haar 
collega's ook altijd voor. Als ze merkte dat C<'n collega even geen seri
eus werk leverde, dat had je geen beste aan haar; dan kon 1.e hl' hoor
lijk uit de slof schieten. Dat had uiteraard alles te maken ml't haar 
gedrevenheid en gevoel voor sociale rechtvaardigheid. 
N~tuurlijk weten we wel dat Joke altijd hard en met veel bewogen
hetel voor haar vak heeft gewerkt, maar tijdens hPt napluizen van 
haar papcrossen word je er weer eens extra mC<' gt>confi-onteerd en 
wordt het respt'Ct daarvoor alleen maar groter. 

Door ernstige rugproblemen moest ze noodgedwongen stoppen met 
haar werk. Daar heeft ze het erg moeilijk mee gehad. 

De laatste dagen hebben we met elkaar tijdens de drukte van alle 
werkzaamheden die op ons afkwamen tussendoor ook wel herinne
ringen kunnen ophalen. Zo kwamen we bijvoorbC<'Id tot de conclusie 
dat haar meer dan bijzondere belangstelling voor het formule-I 
racen wel eens 7.0U kunnen voortkomen uit haar eigen rijstiJL Joke 
had, als ze t-cnmaal achter het stuur zat, een hekel aan stoppen. 
Obstakels of opstopptngcn in het stadsverkeer ontweek ze door heel 
handig over de stoep te manoeuvreren. Verkeersdrempels be~tonden 
voor haar niet, vaak tot grote schrik van hanr medepassagiers. 

Reizen dc:-c:'d ze ook gr·aag. Haar mooiste reis was ongetwijfeld die 
naar Senegal en die heeft haar· voorliefde voor het Afrikaanse land 
de cultuur en de muziek in bTOtc mate vcrstovib'<l. ' 

Maar haar grootste passie was toch wel Pasja haar hond. Die was 
alll's voor haar. aAib ze geen oppa~ voor Pa'lja had, dan zegde ze er 
zelf..; C<'n vcrjaardag1;visite voor af Vele kilom!'tl'rs hC<'ft ze met haar 
Pasja gewandeld vooral )~'l; de IJssel, hC<'I vaak ook .samen met 
haar buunnan en vnend Catrinus. Niet zelden troffen ze dan hun 
ander hondt>n maatjt>S. 
Op die noodlottige ochtend van de tweede november stond hij zoals 
gewoonlijk ook WC<'r klaar om met Joke en P.asja een ~tt•vige wande-
ling te gaan maken ..... .... . 

.Joke is er niet mc:'<'r. Veel te vroeg en zo onverwachts moeten we 
afscheid van huur nemen. 
Met t't'n gevoel van IC<'gtc blijven wij achter. 
Wat blijft zijn de vele goede herinneringen aan t-en zus die door haar 
werk sociaal bewogen was en zich het lot van haar medemens aan
trok .. Jokt> we zullt>n j t> missen. 

Bedankt dat u t r allt·m<tol u·as. maar vooral dat u· ij <amm rond Joke 
mtxhten zijn bij haar afscheid. 
Dank aan allen dte meeleefden. 
Het deed on,q g()(>d. 

~familie. 


