
In liefdevolle herinnering aan 

Joke Naafs-Huls 

echtgenote van 
Freek Naafs 

Z11 werd geboren op 16 mei 1933 te 
Ootmarsum, alwaar ziJ na een ernstige 
ziekte stierf op 28 mei 1998 op de plaats 
waar z11 werd geboren. Op 2 juni d.o.v. 
hebben w11 van haar afscheid genomen 
m een uitvaartdienst m de H H Simon 
en Judaskerk te Ootmarsum en daarna 
haar lichaam te ruste gelegd op het R.K. 
Kerkhof te Ootmarsum. 

Ze groeide op in een gezin met negen 
kinderen. Zij leidde een arbeidzaam le
ven. Zo begon ZIJ al op jonge lee~ijd te 
werken bij de Twentse Damast en later 
bij de familie Sleiderink. 
Zij was een sterke persoonlijkheid met 
een duidelijk eigen mening. Zij zag het 
graag gaan zoals zij het wilde, maar er 
was altijd ruimte voor andere meningen . 
Zij was er altijd voor anderen, terwij~ ze 
weinig voor haarzelf vroeg. 

Tuinieren en dieren waren haar grote 
hobby's waar zij samen met haar man 
veel plezier in had. 

Haar leven is niet altijd over rozen ge
gaan, maar de laatste jaren waren voor 
haar heel gelukkig . 
Op 24 april j.1. kregen wij te horen da~ 
haar ziekteproces onomkeerbaar was. Z11 
wilde graag het ziekenhuis verlaten om 
de tijd die haar nog restte thuis te kun
nen zijn. 
Nog ruim 4 weken is zij thuis geweest 
waar haar bed in de woonkamer stond 
en iedereen haar trouw kwam opzoeken. 
Op 1 6 mei vierde zij zo haar 65ste ver
jaardag. Naderhand zei ze vaak dat het 
voor haar een hele fl1ne dag was ge
weest. 

Mam. rust in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tij
dens de ziekte en voor het medeleven 
ondervonden na het overlijden van mijn 
lieve vrouw. onze zorgzame moeder en 
oma bedanken wij U oprecht. 

Familie Neefs 

Ootmarsum, 2 juni 1998 
Denekamperstraat 52 


