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ZIJ IS geboren op 24 februan 1920 te Ouder 
Amstel en overleden te R1jssen op 1 e Pink
sterdag, 23 mei 1999. 
Op 28 me1 1999 is zij gecremeerd te Almelo. 

In de oorlogsjaren kwam mamm1e naar 
Twente om daar pappie tegen het lijf te lo
pen. Met de komst van mammie kwam er 
n1euw licht m pappie s leven. Samen gm
gen Zij de toekomst tegemoet en zouden 
ZiJ de kapperszaak in Goor tot grote bloe1 
brengen. 
Niets was haar teveel voor de zaak en 
daarnaast het hu shouden. Mede door het 
enthousiasme van mamm1e kon Joke op 
veel kapconcoursen in de pnjzen vallen met 
haar modellen, waarvoor mamm1e dan weer 
de mooie cocktailjurken maakte. 
R1ta opende na haar huweliJk een kappers
zaak m Rijssen en toen mamm•e en papp1e 
na een arbeidzaam leven op de Parkstede 
g1ngen wonen zou mamm1e haar nog lange 

tijd met veel plez1er helpen. Ook met het 
grootbrengen van de kinderen van Rita en 
Roei stond mammie altijd klaar. 
Na pappie's overlijden trok mamm1e zich 
steeds meer terug. 
Samen met haar radio en tv bleef ze op de 
hoogte van het wel en wee 1n de wereld. 
Ze ontdekte dat er grote letterboeken te 
leen waren en begon met veel plezier hier 
in te 1ezen. Zo beleefde zij in de herfst van 
haar leven nog veel genoeglijke jaren, mede 
door alle goede zorg van de verzorgende 
medewerkers van de Parkstede. 
Echt ziek IS mammie niet geweest, al ging 
het de laatste t•rd wel m1nder. 
Haar levenseinde kwam dan ook niet on
verwacht al gmg het allemaal sneller dan 
gedacht. In vrede ging zij heen in biJzijn van 
haar dochters. Ze vond het zo wel goed 

Voor uw belangstelling en medeleven, on
dervonden na het overlijden van ons mam
mie en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Rijssen, 23 mei 1999 


