


Joke te vroeg van ons heengegaan 
altijd voor iedereen klaargestaan 

met liefde heb je ons omgeven 
in ons hart zal je verder leven 

Met droefheid geven we kennis van het 
overlijden van 

Johanna Catharina Maria 
Honsbeek - Olde Riekerink 

Weduwe van Bud Brand 
2 juni 1937 8 juli 2004 

Losser Papendrecht 

Joke bracht haar gelukkige jeugdjaren door in 
Losser en werkte met al haar inzet mee in de 
schoenenzaak van haar vader. In huis was ze een 
grote steun voor haar moeder, omdat ze als oud
ste van zes broers en als enig meisje in de huis
houding mee hielp en de kinderen verzorgde. 
Joke trad in het huwelijk met Bud Brand waaruit 
een gezin van drie kinderen, Rick, Raphael en 
Thomas, ontstond. Helaas moesten Joke en de 
jongens reeds vroeg afscheid van Bud nemen, hij 
was toen 49 jaar. Een hersentumor werd hem 
noodlottig. 

Joke was erg gedreven en had in die jaren op 
sportief gebied, vooral als trainster in de zwem
sport, ook met haar eigen kinderen veel bereikt. 
Ook was ze erg actief in het kerkkoor, waarvan ze 

dirigent was en waarin ze zelf regelmatig de solo
zang ten gehore bracht. 
Ze was jaren achtereen eigenaar in Dordrecht van 
de schoenenspeciaalzaak "De Gezonde Stap", 
alwaar ze met haar ervaring veel mensen als 
vaste klanten aan zich wist te binden. Tevens 
beoefende Joke haar geliefde beroep als pedicure 
met veel enthousiasme en vakkundigheid uit. 
Op 51-jarige leeftijd hertrouwde Joke met Joop 
Honsbeek, de vader van dochter Nicolette. 
Samen maakten ze een nieuwe start en beleefden 
hele fijne vakanties met name op Bali. 
Joke toonde zich een ware kunstenares met haar 
mooie schilderwerken op zijde. 
Ze verhuisden van de Walmolen naar de 
Pontonniersweg, omdat ze hun grote huis wilden 
verruilen voor een kleiner appartement. 
Joke ging weer zingen en beleefde veel plezier 
aan het door haar opgerichte koor "De Smarties". 
Ze vond heel veel voldoening in haar vrijwilli
gerswerk voor hospice, "De Patio" en het verzor
gingstehuis "De Wieken". 
J~ke overleed thuis in haar vertrouwde omge
ving, het appartement met het prachtige uitzicht 
op de Merwede in het bijzijn van haar man Joop 
en haar jongste broer Wim. 

Voor al uw medeleven bij het overlijden van mijn 
dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en grootmoeder 

zeggen wij u hartelijk dank. 

Joop Honsbeek 
Kinderen en kleinkind 


