


In Memoriam 

Joke Kers-Jager 
• 21-02·1938 t 09-02·2010 

Joke werd geboren op 21 februan 1938 op de boer· 
denJ tn de mooie Betuwe, te Andelst . ZiJ groeide 
daar op tussen de bloeiende fruitbomen. Daar 1s de 
helde voor de natuur geboren. Alle dieren. bloemen. 
bomen maar vooral de grote pruimenboom voor de 
boerden1 was haar dierbaar. 

Na het verlies van haar moeder op zeer 1onge leef· 
1t1d werd z11 veel opgevangen door haar 3 oudere 
zussen. Op 8 jarige leef111d werd Joke en het geztn 
Jager door een nieuw huwelijk van haar vader, urt· 
gebreid met een nieuwe moeder en twee JOrl9ens 
(Johan en Wm Kers). Urt drt huweli1k kregen ZIJ nog 
een klell'I broertie. Kees 

Op 1 7 ·iange leef11Jd verloor z11 haar vader, haar 
grote voorbeeld. Een groot gemis voor haar Joke 
werd verpleegster en kinderverzorgster. Op l 8·1an· 
ge leelti1d zag z11 Johan ineens met andere ogen. 
Z11 werden verheid. Op 21 augustus 1959 traden z11 
samen 1n het huweh1ksboot1e. Z11 gingen wonen 1n 
Losser. Dne kinderen kwamen hun leven verblijden. 
Bert. Kann en Bas. 

Haar kinderen en haar kleinkinderen waren haar 
zeer dierbaar. Z11 werd daarom ook door haar klein· 
kinderen op handen gedragen. Zij was er alt1Jd voor 

ze. alle t1Jd had ze voor hun. Logeren. samen naar 
het bos of het zwembad. het volkstu1n11e of gewoon 
lekker knutselen en een spellelJ9, alles kon. Een 
'reuze-oma·. dat was ze ! 

In haar leven stond het zorgen voor anderen cen
traal Zï1 gaf haar helde en aandaeht aan een ieder 
die dat nodig had. Dat deed ZIJ met kleine dingen. 
een lledJe. een versie. een potie zelfgemaakte 1am. 
een b10emet1e Zomaar om de ander Z11 c11ferde 
zichzelf vaak weg. Alles stond 1n het teken van het 
geven. daar haalde zij haar voldoening uit. Z11 was 
een gezelhghe1dsmens. een echte bezige b11. 

Naast de inzet voor anderen (bezoekersgroep. 
handvaard1gheldlessen op de basisschool. scou· 
hng. mantelzorg. lesgeven als natuurg1ds b1J het 
l .V.N.) had ZIJ ook veie hobby's Creatief als z11 was 
heelt ZJj veel gemaakl op het gebied van. naaien, 
breien. schilderen. keramiek, tuinieren. enz.enz" 

M1Jll vrouw en onze moeder was een lieve. sterke 
vrouw. Een vechter tot het laatst toe en nog steeds 
bleef ZIJ denken aan de ander. Als haar man en kin· 
deren maar goed verzorgd achter zouden bh1ven. 
Maar zo was ze. ten voeten uit Haar leven stond 
alt11d 1n dienst van anderen 

Wij wollen u h1erb11 bedanken voor alle medeleven 
hjdens haar ziekbed en nu na het overh1den van 
m11n heve vrouw. onze moeder en oma. 

Familie Kers 


