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In dankbare herinnering aan 

Johanna Tiecke-Huuskes 
sinds 7 juli 1968 weduwe van 

Gerardus Johannes Tiecke 

Zij werd geboren op 3 maart 1906 in 
Ambt Delden op het Zeldam 

en is overleden op 9 januari 2008 
in het verpleeghuis " Oldenhove" te Losser. 

Na de uitvaartdienst op 14 januari 2008 
in de Mariakerk te Enschede hebben we 
haar begraven op de R.K.begraafplaats 

aan de Gronausestraat te Enschede. 

Als jong meisje is ze op de boerderij opgegroeid. Vaak 
heeft ze ons verteld dat ze samen met andere kinde
ren grote afstanden te voet moest afleggen om op 
school te komen en ook dat ze 's zondags met de 
koets naar de kerk in Goor gingen. Op aanraden van 
haar broers is ze op jonge leeftijd naar de stad ver
trokken als hulp in de huishouding. 

In 1938 is ze getrouwd met Gerard Tiecke in 
Enschede, samen kregen ze vier kinderen: Miny, 
Johan, Henk en Marcel. In 1968, na een huwelijk van 
dertig jaar, is vader overleden. Vanaf 1966 werden de 
eerste kleinkinderen geboren, met wie moeder veel 
heeft opgetrokken en waar ze dol op was. 

In 1986 is ze op tachtigjarige leeftijd verhuisd naar een 
aanleunwoning van de Ariënsstichting "De 

Beethoven". Zoals elke verandering viel ook deze 
haar in het begin zwaar, maar heel snel heeft ze zich 
daar op haar gemak gevoeld en zei heel vaak als we 
op bezoek waren: "wat zit ik hier toch mooi aan de 
Deurningerstraat, er is altijd wat te zien." 

Hoewel ze heel goed alleen kon zijn was ze altijd heel 
opgetogen als er bezoek kwam. Vele jaren heeft ze 
daar gelukkig gewoond. Maar met de jaren namen de 
ouderdomsproblemen toe. Problemen welke ze moei
lijk kon verdragen. Zeker waar lichamelijke verzorging 
nodig was kon ze zeer opstandig worden, maar op 
andere momenten was ze dan weer heel dankbaar dat 
ze geholpen werd. Vooral vond ze het erg dat ze 
slechter ging zien en dat haar geheugen het steeds 
vaker liet afweten. Kort nadat ze 101 jaar was gewor
den, kon ze ondanks de fantastische hulp en verzor
ging niet meer in "De Beethoven" blijven. Er was 
plaats voor haar in het verpleeghuis " Oldenhove" te 
Losser waar ze nog negen maanden met veel zorg is 
omringd tot ze op 9 januari rond het middaguur is 
overleden. 

Moeder heeft zeventig jaar aan de Deurningerstraat 
gewoond in de schaduw van de Mariakerk, de kerk 
waar ze ontelbare keren naar toe kwam om te bidden. 
Vandaag is haar wens in vervulling gegaan dat ze hier 
ook graag begraven wilde worden. Laten we afsluiten 
met de woorden die ze de laatste jaren vaak uitsprak: 

"Het is goed geweest" 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en belang
stelling. 

De familie 


