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Zo kennen wij Tineke:

Natuurmens	 	 	 	 Positief	 	 	 Veelzijdig

    Trouw       Nuchter      Humor

	 	 Streng		 	 Consequent	 	 				Vrolijk

						Gezellig	 	 	 Levensgenieter	 	 Discipline

Veel-talig	 	 	 Zelfstandig	 	 	 	 Ondernemend

	 	 Actief	 	 	 Bourgondisch		 	 Regelaar

Praatgraag	 	 	 (Be)lerend	 	 	 Vakvrouw

			 Hondenkenner	 		 Uitgesproken	mening

	 	 De	zoete	inval	 	 	 Kan	niet	alleen	zijn

			 Vriendin	 	 	 Tactisch							 	 								Hondenmens

Mensenmens	 				 Geen	huisvrouw						 	 Control-freak

	 	 Koppig		 	 	 Reislustig

				Authentiek	 				 	 Behulpzaam						 	 	 Empathisch

	 Trainer						 Gedreven	 	 Zakelijk					 	 	 Schrijfster

			 	 Begaafd									 	 Bijzonder													 Sociaal

			Vitaal	 	 	 Scherpzinnig	 	 	 	 	 Eigenwijs

	 	 Haar	handen	 	 	 Carpe	Diem	 	 Friezin

TINEKE ANTONISSE - ZIJDA
1944 - 2021



Graag zouden we afscheid nemen van Tineke zoals zij in het leven stond: 
hartelijk en gastvrij. Vanwege de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt 
om haar in kleine kring te herdenken.

Op maandag 12 april vindt er om 14.00 uur in besloten kring een 
herdenking plaats in Uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20, 
5111 CW Baarle Nassau. U kunt deze dienst via livestream volgen op: 
www.uwafscheidonline.nl
U kan de dienst tot 1 mei 2021 terug kijken.

Op dinsdag 13 april wordt Tineke in besloten familiekring 
naar haar laatste rustplaats gebracht in Lippenhuizen in Friesland. 

Wilt u de familie condoleren dan kan dit door een kaartje te sturen of 
online via www.begrafenissencreemers.nl

Correspondentie-adres:  Morra 93
 9204 KV Drachten

‘Ik gean derfoar, want ik haw noch safolle plannen en dingen dy’t ik noch dwaan wol. 
Mar as it net slagje mei dan sis ik: ik haw in moai libben hân’ 

‘Ik ga ervoor, want ik heb nog zoveel plannen en dingen die ik nog wil doen. 
Maar als het niet mag lukken dan zeg ik: ik heb een mooi leven gehad’

Fertrietlik en ferslein, mar mei in protte goede oantinkens, 
nimme wy, nei in pear wiken fol spanning, ôfskie fan 
ús leave jongste (skoan)suster en ús bysûndere tante:

Verdrietig en verslagen, maar met veel goede herinneringen, 
nemen wij, na een paar spannende weken, afscheid van 
onze lieve jongste (schoon)zus en onze bijzondere tante:

Trijntje Jies Antonisse-Zijda

TINEKE
 *  26-11-1944  † 03-04-2021
  Aldemardum   Breda

 Dochter fan Durkje Kooijman en Oene Zijda
 
 Widdo fan Co Antonisse († 24-11-1973)

 Snits/Sneek: Rein Zijda en Anneke Zijda-Schaap

 Koudum: Duike Zijda

 De neven en nichten:  Koosje, Roelof †, Paula, Wouter,
  Durkje, Albertsje, Klaes,
  Hans, Durkje, Lena, Rommie,
  Inne, Geertje, Roelie, Sjoukje,
  Anneke †, Oene, Geertje, Hennie,
  Martha

  en partners


