
In dankbare herinnering aan 

JOHANNA (JOKE) GEERTRUIDA 
MARIA HAGHUIS 

echtgenote van Man nes Johannes Koenderink 
Geboren te Almelo op 7 juli 1937 en overle
den te Groningen op 8 april 1984. De uitvaart 
vond plaats op 12 april 1984 te Almelo. 

Joke. 
het 1s onvoorstelbaar dat ons leven verder gaat. zonder jO<J 
Onaanvaardbaar is het ook. dat we JO<J nu al moeten missen. 
Je leefde nog volop. •n zorg en toew11d1ng was ie met ieder 
van ons verbonden. 
Als het nodig was. cijferde je jezelf weg. Je was er op be· 
dacht hoe je anderen tot steun kon zijn 
Jouw grote zorgvuldigheid, en je gave om een rustige. milde 
en goed gekontroleerde sfeer rondom 1e heen te kreêren, 
zullen WIJ node missen. Je was een lieve echtgenote, een 
ruSIPUnt 1n m11n leven_ Oo un eke w1jze bracht JIJ regelmaat 
en ordening aan m ons samenzijn Bij )OU voelde K m11 ge
borgen en vertrouwd. 
Jouw inzet. 1e trO<Jw, 1e nauwgezetheid en eer111khe1d zullen 
wij nooit vergeten. 
Groot ook. was re helde en zorg voor Jouw honden waaraan 
ie zoveel plezier mocht beleven. 
Bedankt, Joke, voor alles wat je voor ons hebt gedaan: voor 
mij. voor 1e dlrekte omgeving, - 1n het b11zonder voor mijn 
moeder - voor de velen die je via de Zonnebloem hebt opge
zocht en verzorgd. Jouw voorbeeld zal ons zel<er b11bli1ven. 
Lang en 1rldrtngend heb jij geworsteld "181 de vraag naar het 
"waarom· van lijden en dood Een lang ziekbed van ie 
O<Jders en de plotsehnge dood van rouw broer het>ben ie 

diep geraakt. Toch heeft de vraag "waarom 'K. zich b11 JOU 
omgezet m de vraag "waarom ll< eigenli,~ niet", en nu al 
overkomt l°" deze dood 
Alsof het was voorzien 1n 1e diepste wezen: zo lijkt "el wat 
zich de laatste tijd in JOUW gedachten ontwikkelde 
Toch kwam jouw dood onverwacht Wreed en hard. voor ons 
en voor 1ou. Mild en zorgzaam 1s daarom - naar w11 hopen • 
God. die JOU opneemt. je verzorgt en omarmt 
Hij zal ie rust geven en vrede. Hij zal ie verwarmen met Zl1n 
licht en Z11n liefde 
Gemet maar van Z11n tieerh;kheid 
Wij zullen verder leven. 
Door de p JO heen van )OUW dOOd z,l:eo we het leven weer 
e>ppakken, nauwgezet en toegew11d We zullen e!<aar ver 
zorgen. 

Voor uw bll/ken van belangstelling en medeleven b1/ <Jlf af. 
scheid zeg k u oprecht dank 

M. J Koerldermk 


