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Dankbare her innering aan 

JOHANNA MARIA JEURISSEN 

Ze werd geboren te Emmen op 23 maart 
1956. Joke leefde met een wankele broze 
gezondheid; negen jaar geleden moest ze 
wegens ziekte het huis van haar ouders ver
laten en ging op zichzelf in Emmen wonen . 
Door haar leven ging een rod e draad van 
ziekte naar ziekte; e enleven vol problemen, 
waar ze aan werkte en er steeds weer boven 
op kwam. Ze wist ze lfs anderen te helpen, 
d ie 't moei l ijk hadden, hun problemen te 
meesteren. Ze was geen zeur, bleef steeds 
-o pgewekt, spontaan zodat ze gezien was als 
een lieve dochte r en zus en ook b ij haar 
ve le vrienden en kennissen. 
Ze was gu l , gastvri j ; ieder kon bij haar te
recht en wat ze voor anderen kon doen , deed 
ze. Ze was gek met kinderen en daar waar 
ze -op hoopte en naar uitzag - nieuw le
ven - is niet in vervulling gegaan. 
Daarom leefde ze met de angst alleen te 
blijven en kende uren van eenzaamhe id . 
Haar dagen w ist ze toch z invol gestalte te 
geven met handarbeid, het maken van ge
d ichtjes. En wanneer ze zich goed voelde, 
hie ld ze van u itgaan. De laatste twee jaar 
woonde ze in de Bargeres, waar ze het ten
slotte echt naar de z in had . 
Genoot dat, haar poes, haar won ing, haar 
tuintje. Onverwacht raakte ze na een hersen
bloeding in coma; voorz ien van 't Sacra-

ment van de Zieken, heeft ze 10 dagen later 
op 28 augustus 1990 haar leven teruggegeven 
in de hand van haar Schepper. 
Op 31 augustus hebben we haar stoffe l ijk 
1 ichaam u il handen gegeven en neergelegd 
in de aarde van 't R.K. kerkhof te Erica. 
Daar rust het tot op de dag van de Heer. 
We zijn intens bedroefd , dat we Joke - zo 
jong nog - moesten afstaan. We weten haar 
nu bij pa, bij wie ze zo graag was. In onze 
herinnering blijft ze voort leven. 
Stamelend met de litu rgie voor de overle
denen wagen we te bidden: ,,Waarlijk pas
send en b illij k is het, dat we u danken, 
eeuwige God, door Christus onze Heer. In 
wie voor -ons de hoop op l icht van de op
stand ing : opdat zij, die door de zekerheid 
van de dood bedroefd worden, door de be
lofte van 'n toekomst ige onsterfe lijkhe id zou
den worden getroost. Want voor uw gelo
v igen Heer wordt het leven veranderd, niet 
weggenomen en is er bij de afbraak van het 
aard se huis in de hemel een eeuw ige woon
p laats gereed gemaakt. " 

Voor uw blijken van mede leven in de 
voor mi j en mijn kinderen en klein
kinderen zo droeve dagen dan kt op
recht 

moeder H. Jeurissen - Vos. 


