


t 

Met liefde denken we aan 

Gradje Roes-Bus 
weduwe van Joop Roes 

Zij werd geboren in LichtenvO<"•de op 8 fe· 
bruari 1913 als dochter van F ranciscus Bus 
en Johanna Bisseling en overleed in het 
streekziekenhuis W1nterswijk op 15 maart 
1998. Op 20 maart 1998 hebben we afscheid 
van haar genomen in de parochiekerk H. 
Calixtus en haar lichaam te rusten gelegd op 
het R.K. kerkhof in Groenlo. 

In haar verliezen we een heel fijne en opge
wekte moeder en oma. Zij huwde met Joop 
Roes, stichtte samen een gezin van 7 kinde· 
ren en gaf in een harmonieuze samenwer
king haar volle krachten aan het opbouwen 
van een boerenbedrijf op ' Nieuw Ticheloven". 

Als we aan haar denken herinneren we ons 
de bijzondere gaven die zij bezat. Zij was 
gastvrij en vriendelijk. Zij genoot van het 
samenzijn, had een grote belangstelling voor 
andere mensen en was betrokken bij hun wel 
en wee. Nooit heeft zij een kwaad woord over 

anderen gezegd. Met haar scherpe, indrin· 
gende blik had zij een intensief, meelevend 
contact met de medemens. Zij stelde vragen 
om vooral anderen aan het woord te laten. 
Met een lach stelde zij iedereen op zijn 
gemak. Zij hielp haar medemens. zoals haar 
stiefmoeder en andere bewoners van 'de 
Molenberg' de positieve kant van het leven 
te blijven inzien ook in een periode van 
tegenspoed en ziekte. Zij was het zonnetje in 
'de Molenberg' en was met weinig tevreden. 
Alles wat zij bezat wilde zij graag delen. Als 
ze ziek was liet zij niet merken dat zij pijn had. 

Haar kinderen en kleinkinderen kwamen 
graag bij haar op bezoek. Ze was 1n staat je 
op te vrolijken en je problemen te relativeren. 
Ze was een moeder en oma om van te 
houden. 

Voor uw medeleven na het overlijden van 
moeder en oma zij we u zeer erkentelijk. 

Kinderen, klein- en achterkle1nk1nderen 


