
In dankbare herinnering aan 

Joke Hogenkamp - Wekking 
weduwe van 

Benny Hogenkamp 

geboren te Lichtenvoorde 26 januari 1930 
en overleden in het Streekziekenhuis te 
Winterswijk op 23 januari 1999. 

Het is allemaal veel te snel gegaan. 

Ma heelt het altijd al gezegd en het was haar 
grootste angst. 
"Als ik éénmaal in hel ziekenhuis lig, kom ik er 
niet meer uit", en zo is hel ook gegaan. 

Terugkijkend denken wij aan onze Ma als iemand 
die altijd zorgzaam was. Als Pa terugkwam van 
hel werk was het huis aan kant en stond het 
flesje bier klaar. Terug uil school was er altijd een 
gewill ig oor voor onze verhalen. Ma was een 
vrouw die het liefst op de achtergrond bleef. Een 
leven, dal in het teken stond van de zorg voor Pa 
en de kinderen. 

Na het overlijden van Pa werd ze uitstekend 
geholpen door de hele familie. Ma wist met haar 

doorzettingsvermogen het verlies goed te 
verwerken en was daarbij voor ons een 
voortdurende steun. 

Ma was er trots op dat haar kinderen goed hel 
huis uit waren gegaan. Zij vond het prachtig om 
Oma te zijn van Bregje en Loes en speelde die 
rol mei veel plezier. 

Toen Ma op vrijdag 15 januari 1999 hel bericht 
kreeg dal ze in het ziekenhuis opgenomen 
moest worden, berustte ze daarin. Ze voelde 
zich al een tijd niet goed en de pijn werd haar te 
veel. Ma wist dal het zo niet verder kon. 

Wij waren bij haar de laatste dagen van haar 
leven. Door haar houding en wijze woorden wist 
zij ons voortdurend te troosten, in plaats van dat 
wij dat bij haar konden doen. 

Haar dood begrijpen we nog niet. 
Het is allemaal te snel gegaan. 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun, 
medeleven en belangstelling. 

Kinderen en kleinkinderen. 




