
Onze moeder, onze trots, 
gaf alles in haar leven. 

Haar liefde en genegenheid, 
staan in onze harten geschreven. 

In dankbare herinnering aan 

Johanna Wilhelmina 
Render-Hooghiemstra 

''Jo" 

Moeder is geboren op 20 november 1906 in 
Joure (Haskerland). In 1941 trouwde ze met 
Hermanes Johannes Hendrikus Render en 
samen kregen ze drie kinderen: Thea, Frans en 
Alfons. Een dag na haar 1 OOe verjaardag is ze 
overleden in verpleeghuis Oldenhove te Losser. 
Wij mogen trots en tevreden zijn dat we onze 
moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma zo 
lang bij ons mochten houden en dat ze zo'n 
hoge leeftijd heeft mogen bereiken. Moeder 
zorgde er altijd voor dat het een ander aan niets 
ontbrak. Zelf was ze altijd op de achtergrond, 
nooit op de voorgrond, dus altijd bescheiden. 
Tijdens haar leven kende ze veel ups en downs, 
maar toch haalde ze altijd het positieve er uit. 
Vooruitkijken, maar niet achteruitkijken was haar 
devies. 
In haar jeugd is ze vaak verhuisd, totdat ze in 
Enschede kwam, waar ze tot en met haar 79e 
levensjaar woonde. Na het overlijden van vader 
in 1986 is ze verhuisd naar De Langenkamp in 
Losser, van waaruit ze nog vele buitenlandse rei
zen heeft gemaakt. 

In 2001 was het niet meer verantwoord om haar 
alleen te laten wonen. Ze ging naar het verpleeg
centrum Oldenhove, eerst naar afdeling C, later 
naar afd. E, tegenwoordig "Hoge Boekel". Hier 
heeft ze nog een mooie tijd gehad. 
Als diepgelovige vrouw ging ze elke zondag naar 
de kapel. Uit de kapel ging ze koffiedrinken in 
het restaurant, dat vond ze altijd heel gezellig. 
Langzaam ging ze geestelijk steeds meer achter
uit en werd haar gezichtsvermogen steeds min
der; dat was haar grootse handicap. 
Ongeveer een maand voor haar 99e verjaardag 
is ze gevallen met de rollator op de afdeling en 
heeft ze haar heup gebroken waardoor ze haar 
reisje naar Kevelaer moest missen. Na een goed 
geslaagde operatie kwam ze toch nog in een rol
stoel terecht maar het reisje Kevelaer heeft ze dit 
jaar toch nog kunnen meemaken. 
Jarenlang uitte ze de wens dat ze 100 wilde wor
den en deze mijlpaal heeft ze bereikt, maar dat 
ze één dag na haar ve~aardag ons zou verlaten, 
hadden we niet verwacht. 

Ze is vredig ingeslapen. 
Wij zullen haar allemaal missen. 

Voor uw belangstelling en blijken van medeleven 
na het overlijden en bij de uitvaart van onze moe
der, schoonmoeder, oma en oma-oma betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Thea en Hans 
Frans en Elly 
Alfons en Tînie 
Klein- en achterkleinkinderen 


