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Gedenk in uw gebed eo bewaar in uw 

heri noeri og 

Euphemia Aleida Gosemeijer 
sinds 15 juni 1974 weduwe van 

GERARDUS HENDRIKUS GROENER 

Zij werd geboren te Denekamp op 12 novem
ber 1902 en overleed ia het r.k. ziekenhuis te 
Oldenzaal 18 september 1991. We hadden onze 
moeder en oma 23 september d.o.v. voor het 
laacst in ons midden t11dens de viering van de 
H, Eucharistie en hebben haar daarna te rusten 
gelegd bi1 vader, die zij na zijn dood hier zo 
gemist heeft, op het kerkhof van de St. Nico-

laasparochie te Denekamp. 

Geboren en getogen op boerderij • Voskamp• 
heefc ze heel haar lange leven daar doorge
bracht. Ze was er gelukkig en altiJd bhj als ze 
na een afgelegde visite daar weer mocht terug 
keren. 
Oma Voskamp was een bescheiden vrouw. die 
niet op de voorgrond wilde staan. Ze stond 
dienstbaar in het leven. Maria is zeker daarbij 
haar grote voorbeeld geweest. 

Je hoorde van haar geen onvertogen woord 
over andere mensen. Daarom was ze bij ieder
een alcijd van harte welkom en gingen wij graag 
naar haar toe, zeker ook de kleinkinderen. 

Bezorgd om het welzijn van haar gezin van 
tien kinderen heeft ze haar levensjaren njet in 
ledigheid doorgebracht. 

Werken en bidden waren voor haar een on
verbrekelijke eeu heid. De kerk en haar pastores 
droeg zij een warm hart toe. Toen ze niet meer 
in de kerk kou komen, bleef ze via de kerk
radio met de parochiegemeenschap verbonden. 

Nu ze van ons is heengegaan valt er een lege 
pl•ats op erve "Voskamp", maar is er bovenal 
dankbaarheid dat zij zoveel goeds daar voor 
ons gedaan heeft. Haar kinderen en kleinkin
deren, die zij zo liefhad, blijven haar met res
pekt ea genegenheid gedenken. 

~neder, rnst In vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid 
voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 

overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder 

en oma betuigen wij onze oprechte dank. 

FAMILIE GROENER 


