
Ter dankbare herinnering aan: 

Johanna Berendina Gebbinck 
weduwe van 

Antonius Johannes Groothus. 

Op 9 augustus 1901 werd zij te Groenlo 
geboren. Na meerdere male~ voo~ie!:' te 
zijn van het Sacrament der Zieken 1s z11 op 
5 maart 1990 in het bejaardencentrum 
"De Molenberg" overleden. 
Na een gezongen Eucharistieviering in de 
parochiekerk van de H. Calixtus hebben wij 
haar 9 maart op het R.K. Kerkhof aldaar ter 
ruste gelegd. 

Zacht en kalm is onze moeder en oma 
heengegaan. Zij heeft de leeftijd van de zeer 
sterken mogen bereiken. 
Zij heeft het spreekwoord: "Bid en werk" 
in haar leven waargemaakt. Als moeder en 
oma wilde zij .zichzelf helemaal inzetten voor 
hen die aan haar zorgen waren toevertrouwd. 
Zij hield van haar kinderen, maar ook de 
kleinkinderen had zij in haar hart gesloten. 
De data van hun verjaardagen stonden diep 
in haar geheugen gegrift. Die wilde en kon 
zij niet vergeten. Haar meeleven en belang
stelling gingen ook uit naar mensen om 
haar heen. 
Toen vader stierf was zij 80 jaar. Zij was daar 
zeer verdrietig over. Maar als een sterke 

vrouw heeft zij zich over dat leed heengezet, 
want ook voor haar ging het leven verder. 
Zij bleef niet bij de pakken neerzinen. Zij 
pakte de draad van het leven weer op en 
ging verder met haar dagelijkse bezigheden. 
Na de dood van vader wilde zij naar het 
bejaardencentrum. Ook hier heeft zij zich 
verdienstelijk gamaakt. Men rekende gewoon 
op haar, dat zij hielp. En wanneer er geen 
werk voorhanden was, bracht zij haar tijd 
door met borduren. Dat was haar hobby Zij 
was lid van de bejaardengym en zong graag 
mee in het seniorenkoor. Moeder was een 
godsdienstige vrouw. Zij heeft veel in haar 
leven gebeden. Zij had voor zichzelf een tijd 
vastgesteld, waarop zij haar rozenkrans bad. 
Naarmate zij ouder werd en zij merkte dat 
haar lichaamskrachten minder werden, werd 
het leven voor haar minder aangenaam. Het 
hoefde voor háar niet meer. Zij verlangde 
naar de dood. Nu zij van ons is heengegaan 
gunnen wiï haar de rust. Dankbaar zijn wij 
dat wij haar zo lang in ons midden mochten 
hebben en dat zij tot het laatste moment zo 
helder van geest was. 
Moge zij nu samen met vader genieten in 
Gods eeuwige heerlijkheid. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven bij het heengaan van 
onze dierbare moeder, schoonmoeder en 
oma danken wij U oprecht. 

Kinderen en kleinkinderen. 


