
om je heengaan treuren wij 
om wat je was zijn wij dankbaar 
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- In dankb~arhe1d denken we terug aan 

Hendrika Hermina 
Botterhuis 
weduwe van 
Bernardus Johannes Grasliof 

Zij werd op 19 oktober 1897 te Haaksbergen 
geboren. Na het sacrament van de zieken 
ontvangen te hebben is ze op 4 november 
1989 in het verpleeghuis " Het Wiedenbroek" 
te Haaksbergen overleden. Met de viering van 
de Eucharistie namen we afscheid van haar 
op woensdag 8 november d .a.v., waarna we 
haar begraven hebben op het kerkhof van de 
Bonifatiusparochie te Haaksbergen. 

Met dankbaarheid mogen we ierug denken 
aan deze vrouw en moeder die op eenvou
dige wijze heeft geleefd en gewerkt voor het 
welzijn van haar man en haar gezin van zes 
kinderen. Haar leven is verre van gemakke
lijk geweest. Al heel jeugdig werd ze in het 
arbeidsproces opgenomen en ook in de 
dagen dat ze getrouwd was, was het altijd 
hard werken om je staande te houden en te 
zorgen voor het dagelijkse leven. Met inzet 
en opoffering en toewijding heeft zij dat ge
daan. Eigenlijk heel onopvallend en met een 
groot doorzettingsvermogen. Deze eenvoudige 
wijze van leven en daarin op allerlei man ie
ren dienstbaar te zijn daarin was ze groot. Ook 
in de latere levensjaren bleef ze meedoen 
met de kleine huishoudelijke dingen van de 
dag, zolang ze dat maar kon . Van nature 
was ze een vrouw die er graag bij was, niet 
zoveel praatte en de meeste dingen die op 
haar afkwamen voor zichzelf verwerkte zonder 
een klacht te horen. Met weinig was ze te-

vreden. Ze had belangstelling en leefde mee 
met de gaande dingen om haar heen. Zo was 
ze steeds bezorgd voor haar kinderen en 
kleinkinderen, met name diegene die ze als 
huisgenoten van jongs af aan had zien op
groeien. De laatste jaren namen geleidelijk
aan haar lichamelijke en geestelijke levens
krachten af zodat uiteindelijk opname in het 
verpleeghuis " Het Wiedenbroek" onvermijde
lijk was. En zoals ze zelf altijd bezorgd was, 
zo heeft ze zelf ook een goede en liefde
vol le verzorging mogen ontvangen zowel 
thuis als in het verpleeghuis. Elke dag ont
ving ze bezoek, ook al was ze dat niet altijd 
meer bewust en was er op het einde alleen 
nog lichamelijk contact door een handdruk 
mogelijk. Als een diepgelovige vrouw heeft 
ze in het leven gestaan, vaak biddend aan 
de rozekrans met een grote verering voor 
Maria. Zo ontving ze de kracht en de moed 
om steeds verder te gaan. Heel rust ig is ze 
van ons heengegaan om nu te leven in de 
glorie van de Heer en voor altijd ten diepste 
gelukkig te zijn. 

Voor uw b lijken van medeleven en belang
stelling bij het afscheid van onze zorgzame 
moeder en oma zeggen wij u onze oprechte 
en hartelijke dank. 

Kinderen, behuwd-, klein- en 
achterkleinkinderen 

Haaksbergen, november 1989 


