
Groot was je eenvoud 
en met je gouden hart 
heb je veel aan ons gegeven 
wat hebben we het fijn gehad 
je was een schat voor ons allen 
je te moeten missen 
zal ons zwaar vallen 



• 

t In dankbare herinnering aan onze lieve 
Moeder en Oma 

Maria Johanna 
Groote Punt - Broenink 

sinds 21 maart 1952 weduwe van 

Johannes Antonius Groote Punt 

Moeder werd geboren op 5 mei 1911 te Beuningen 
en overleed , na gesterkt te zijn door het H. 
Sacrament der Zieken, te Enschede op 7 november 
2qo4 op de dankbare leeftijd van 93 jaar. 
Z1J was voor het laatst in ons midden tijdens de 
gezongen Uitvaartviering in de H. Plechelmuskerk te 
Rossum op donderdag 11 november, waarna we 
haar te ruste hebben gelegd bij Vader op het 
parochiële kerkhof. 

Op jeugdige leeftijd al was zij werkzaam op verschil
lende boerderijen in haar woonomgeving en leerde 
daar het buiten werken. In 1934 trouwde ze met 
Vader en zij gingen wonen aan de rand van het 
Linderveld in Volthe. Samen kregen ze de zorg voor 
een gezin van zes kinderen. Deze zorgtaak was nog 
lang niet voltooid toen Vader onverwacht kwam te 
overlijden in 1952. Dit betekende voor Moeder een 
zeer zware beproeving, maar vanuit een diep geloof 
en een sterk karakter putte zij kracht en moed om de 
opvoeding van haar kinderen alleen voort te zetten. 
Gedurende deze moeilijke jaren ondervond ze veel 
hulp en steun van familie en buren. Hiervoor is ze 
altijd erg dankbaar gebleven. Zij heeft er werkelijk 

alles aan gedaan om haar kinderen een goede plek 
in hun verdere leven te geven . 
In haar later~_ leven braken er betere tijden aan. In 
1970 betrok ZIJ samen met haar zoon Albert het nieu
we huis even verderop aan de Linderdijk. In de jaren 
die_ volgden beleefde zij erg veel plezier aan haar 
kleinkinderen. die wekelijks, soms dagelijks, bij haar 
kwamen. Alt1Jd stond ze voor hen klaar en niets was 
haar teveel. leder verhaaltje van de kleintjes kreeg bij 
haar een eigen plekje. 
Met veel plezier verzorgde ze jaren de moestuin 
maar vooral de bloementuin. Zij kon intens genieten 
van de prachtige kleuren van allerlei soorten bloe
men en planten. Nu vond ze ook gelegenheid en tijd 
om haar Mariaverering in praktijk te brengen. Een 
aantal malen ging ze op bedevaart naar Kevelaer en 
Lourdes, waarvan ze steeds gesterkt weer terugkwam. 
In 1995 kwam Albert plotseling te overlijden en 
opnieuw moest zij een erg moeilijke tijd in haar leven 
zien te overwinnen. Vanuit haar rotsvaste geloof en 
haar positieve instelling vond zij weer de kracht om 
door te gaan. 
Zielsgelukkig was ze ook met haar achterkleinkinde
ren . Ook voor hen was haar niets te veel. In 2002 is 
ze verhuisd naar een aanleunwoning in Denekamp. 
Daar kon ze erg genieten van de dagopvang en de 
kerkelijke vieringen, samen met haar medebewoners. 
Langzamerhand werd haar gezondheid minder. Zelf 
voelde ze haar einde naderen en daar had ze vrede mee. 
Wij zijn erg dankbaar dat we haar zo lang in ons mid
den mochten hebben en zullen haar erg missen. 
Zij was een voorbeeld voor ons allen. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


