
Ter d.ir1kbdre herinnering aan 

Johanna Catharina Maria Oonk 

ZiJ \Wrd geboren op 15 januari 1910teAmsterdam. 
Gesterkt door haar geloof 1s zij op 25 september 
1995 te Hengelo in de Heer overleden. 
Op 28 september 1995 hebben we haar lichaam na 
een gezongen Requiemmis in haar parochiekerk 
van 0. L. Vrouw ten ruste gelegd op de begraafplaats 
aan de Deurningerstraat te Hengelo. Dat Le geluk
kig mdg zijn biJ God. 

Wij mogen dankbaar zijn, dat was Jo zelf ook. Zi1 
heeft de mooie leeitijd van 85 jaar mogen bereiken. 
Van ernstige ziekten of verdriet is zij gespaard 
gebleven. Jo had een groot vertrouwen in God. Zij 
leefde vanuit haar geloof, waarbij Maria een bijzon
dere pladts innam. Het grootste gedeelte van haar 
leven heeft zij lief en leed gedeeld met haar ouders, 
broer en schoonwster en de l iefdevolle verzorging 
van haar moeder zullen velen van u zich nog 
herinneren. De schoenenzaak was haar lust en 
leven. ZiJ was een handelsvrouw met hart en ziel. 

foch moest ZIJ toegeven, dat een gezegende ouder
dom ook het menselijk lichaam er niet sterker op 
maakt. 'Ja veel twijfels heeft zi1 zich overgegeven 
om zich liefdevol te laten verzorgen in Huize 
Hooghagen, waar ze zich >poedig geheel thuis 
voelde en het scepter ging zwaaien in de 
bewonerscommissie. Gastvrij en aktief was haar 
aard en daardoor geliefd biJ vele vrienden en kennis
sen. 
Jo leefde in deze wereld van vandaag en was daar 
zeer tevreden en gelukkig mee. Meer verlangde zij 
niet. Ze was recht door zee, wist precies wat ze 
wi lde en handelde daclrnclclr. Dankbaar voor elke 
attentie en waardering en zorg van haar schoonzus
ter Dinie die haar de l.idtste jaren liefdevol heeft 
bijgestaan. Haar kaars b nu gedoofd om nu te leven 
in het eeuwige licht van de Heer en Maria, om daar 
voor altijd ten diepste gelukkig te z11n. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van Jo en het 
afscheid van een geliefd medemens zeggen wij 
onze oprechte dank. 

Uit aller naam 

E.M. Oonk - Oonk 

Hengelo, september 1995 


