
Onvergetelijk zal voor ons blaiven het leven van 

MARIA ALEIDA GROENER 
Heel gelukkig w3. 7.e <> par getrouwd met 

HER\1A1\NUS BIJRNARDUS HöVELS 
Z1i werd geboren op 21 jaonan 1914. In de 
kring ,·an ha•r geL1n gaf ze haar leven terug 
in Handen \';Jo de Lieve Heer. gcnlfd m<'I Z11n 
Kracht. in de avond van her H Hart feest op 
13 iuni 19~0. Biddend hebben we afscht-1d van 
ha.r genomen in de hrk van St. ,:-..; 1colaas en 
baar lichaam te ruste gelegd In Gods aarde op 

het kerk bof 10 Denelmnp up l 1\ 1un1 d.a.v. 

~foeder heeft allt-s volbraclir. lt-ven en sterven. 
Gezorgd heeft ze. inren~ en rusteloos Alles 
gege,·en. vaak ten koste van llchztlf ~er hare 
en nieren wa6 ze er voor ons en voor vt'len. 
samen mei vad~r Ze leefde nier gnnakkeh1k 
raakte vertrouwd met het l11den. Daarom ~on 
u luistt>reo "" troosten Bit) "errost was ze 
vaak over de kleine wonderljes en ovn de na
b11beid van God. Die haar leven dro~g. Haar 
diepe geloof en haar Yrl)lt1ot•dige omgang met 
Moeder Maria m 1akre h.0:1r arrrk en in ".!ie 
kracht heeft ze zich ook recht door de 1ee van 
het sterven heen geworsteld "Met God <'" de 
Heilige Moeder Gods·. Hl ze altqd en wi'r Jat 
îu die Na•m ulte1t1(ld11k .illt·• gord ;wu komen. 

\'3der God. lit've Heer. de n;1d11 IS voorbij. 
moeder 11eeft de berg bálornnit·n In h.1ar \\Jrme 

nabi1heid en haar zorg, in haar grolt' !?eloof en 
haar biddende eenvoud hebben \\C Uw grote 
Hart voelen kloppen. Diep bedroefd d.1oken Wt' 

U voor haar. Laat ze hdemaal 1khulf 7iJn in 
Uw warmte en llw L1cnt. kind aan Huis b11 U, 
geborgen en opnieuw geboren Wt' bld1l•n dat 
de Leegte die we ervaren gruuld mag "orJrn 
met een nieuwe aanwez1E d. on1.e voorspreek
ster, le\lend en wel b11 U Zo -..111<-n \\t' haar 
met ons meedragen op 01 z<' tod1t, 'erbooden 
met Jesus. de Gekru1s1gde die leefr eo dtt' ocze 
Gids bli1ft vandaag t'D alle dagen 

Voor uw horteh1k meeleven dat w t' ondervonden 
hebben tijdens de ziáte en na hN ovt'rl11den 
vao mi]ll lieve vrouw. voze l1<·v<' moeder en 
oma, ?eggen \\ij u heel opredll dank. 

H. B. Hövels 

Kinderen rn ~l,•1nk1nJe1rn 

Denekamp. 1uni 1980 
Wilhelmin3MrHt 14 


