


Niemand weet wat je hebt doorstaan, 
vol goede moed ben je steeds door het leven 

gegaan. 
Al jouw liefde heb je ons gegeven, 

met die herinnering zullen we verder leven. 

In dankbare herinnering aan 

Johanna van der Tuin - Hooijmaijers 

sinds 6 september 1999 weduwe van 
Hendrik van der Tuin. 

Zij werd geboren op 10 januari 1926 
te Batoedjadjar (Indonesië). 
Overleden te Enschede op 

1 november 2002. 

Na de uitvaartdienst in de St. Pauluskerk te 
Enschede op 6 november 2002 hebben wij haar 

ter ruste gelegd op de 
Westerbegraafplaats te Enschede. 

Na het bericht van 6 weken geleden, dat er geen 
hoop meer op genezing was, is onze lieve Ma en 
Oma in de vroege ochtend op het feest van "Aller
heiligen" rustig ingeslapen. Vechten kon ze niet 
meer en een lijdensweg zoals Pa heeft gehad wil
de ze al helemaal niet. We zijn erg verdrietig dat 
we haar niet meer bij ons hebben, maar ook dank
baar dat O.L. Heer haar wens heeft vervuld . In 
1952 is ze vanuit Indonesië naar Nederland geko-

men samen met haar moeder en dochter Heddy. 
Na vele omzwervingen door Nederland zijn ze 
uiteindelijk op Twekkelerveld beland. In deze pe
riode is een hechte band ontstaan tussen Joke 
en Heddy. Een echte moeder/vriendin relatie. Dat 
heeft Ma doen besluiten om na het overlijden van 
Pa in 1999 aan de "Veldhoflanden" in de buurt 
van Heddy, haar man Henk en de kleinkinderen 
Maikel en Robert te gaan wonen. Het was in het 
begin wel even wennen. Aan de Rigtersbleek
straat lagen nog zoveel herinneringen zoals het 
overlijden van haar man Hendrik en hun enige 
zoon André op twaalfjarige leeftijd. Doch gedra
gen door de liefde van haar dochter, diens man 
en kleinkinderen begon ze weer op te bloeien en 
volop te genieten van het leven. Uitstapjes naar 
de stad met haar beste vriendinnen, gezellig kof
fie drinken en bijpraten maakten daar deel van 
uit. 

Lieve Ma en Oma bedankt voor alle liefde die je 
ons gegeven hebt. Blijf samen met Pa en André 
vanuit de Hemel over ons waken. Onze Ma, Oma 
en vriendin zal in ons hart blijven voortleven als 
een diepgelovige en zorgzame vrouw. 

Moge zij rusten in Vrede. 

Neem dit gedachtenprentje mee als herinnering 
aan haar en als dank voor uw aanwezigheid. 

Heddy en Henk 
Maikel en Karin 
Robert en Sabine 


