


Een liefdevolle herinnering aan 

Jofianna 1(eur-r.RJ)firink, 

Johanna is geboren op 8 juni 1930 aan de Ficksweg in 
Overdinkel als een van de jongste van negen kinderen. 
Ze is opgegroeid aan het Tiekenveen. Ze vertelde met 
veel plezier over haar mooie jeugd. Na de lagere school 
ging ze werken in de textielfabriek Bamshoeve. 
Ze was een tijd bij haar zus Trien in de kost waar ze 
haar hielp met het huishouden en het verzorgen van de 
kinderen. Hieraan had ze goede herinneringen en 
de goede band met haar zus en de kinderen is altijd 
gebleven. In die tijd leerde ze pa kennen. Oat was bij de 
Klomp in Losser. 
In 1956 zijn ze voor de wet getrouwd, het was in die tijd 
moeilijk om een woning te krijgen. Uiteindelijk hebben 
ze een woning gekregen bij Aarnink op de Bult, toen 
nog Nederlands grondgebied. Hier zijn de drie kinderen 
Alexander en de tweeling Jeanet en Karin geboren. Tot 
groot verdriet bleek Jeanet een hartafwijking te hebben 
en mocht ze maar negen maanden worden. 
In 1963 verhuisden ze naar de Narcisstraat in Losser. In 
die periode had ze verschillende schoonmaak huizen en 
werkte ze bij het klooster Bardel. 
Ze zwom graag, deed aan gymnastiek en volgde 
cursussen Engels, Duits en zelfverdediging. Ook hield ze 
van reizen. Met pa ging ze naar Diever, Turkije en Spanje. 
Ook ging ze met kinderen en kleinkinderen geregeld op 
stap. 
Op latere leeftijd haalde ze zelfs nog haar rijbewijs. 
Hierdoor kon ze naar haar kantklosclub in Boekelo 

rijden. Ook had ze een passie voor haar Bonsai 
bomen die ze met liefde en toewijding verzorgde. Ze ging 
geregeld naar de bingo waar ze ook de kleinkinderen 
vaak mee naar toe nam. 
Ze hield van mooie kleding. Ze zat dan ook regelmatig 
achter de naaimachine kleren te naaien voor zichzelf, de 
kinderen en kleinkinderen. Zelfs op latere leeftijd kon je 
voor een zoom of een knoop nog altijd bij haar terecht. 
Moeder hield van lekker eten en drinken. Er stond altijd 
wat lekkers op tafel en als er wat te vieren viel gingen 
we regelmatig uit eten met kinderen en kleinkinderen. 
Er werden vier kleinkinderen geboren en later 
kwamen er nog eens vier bij. Ze was een echte oma en de 
kleinkinderen konden altijd bij haar terecht. 
In 2008 zijn ze naar de Mozartstraat verhuisd . In 2014 
ging de gezondheid van moeder achteruit en bleek ze 
Parkinson te hebben. Ze heeft steeds een beetje meer 
moeten inleveren. 
In april 2016 hebben we samen met kinderen en 
kleinkinderen het 60-jarig huwelijk gevierd. Daarna 
zijn ze verhuisd naar een prachtig appartement in 't 
Leurinkshof. Haar ziekte kreeg haar steeds meer in 
de greep. Na een ziekbed van een paar weken is ze 
donderdagochtend 29 september 2016 thuis rustig 
ingeslapen. 

We zijn trots op de vrouw, moeder en oma die ze was 
en dankbaar voor de jaren die we samen hebben gehad. 
Wij danken u voor uw medeleven. 

Herman Keur, kinderen en kleinkinderen 


