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Met dankbaarheid denke"' w:j aan mijn lieve echtge· 

nole, onze zorgzame mama, schoonmoeder en oma 

BERNEDJNE MARIA GROENEVELD 
echtgenote van 

0. H J. WEIERINK 

Geboren 4 januari 1919 Ie Agelo. Vrij plolseling over
leden op 7 mei 1982 Ie Ootmarsum. De begrafenis 
vond ploals op 11 me i 1982, hoar 39sle trouwdog. 
Geslerkl door hoor roslvasle geloof heeft ziJ no eon 
slopende ziekte hoor 1orgzaam en arbeidzaam leven 
vredig afgesloten Menselijkerwijs gesproken is er veel 
te vroeg en plotseling een eind gekomen aan haar 
leven. WiJ hadden haar nog graag vele jaren in ons 
midden gehouden. Het heeft nie t zo mogen zijn. 

Oankbaa1 tljn W•J echter voor a lles wat Z•J voor ons 
heeft gedaan en betekend. Alles had tij voor haar 
9role 9e11n over en het vele werk heeft zij nooit g • · 
sc.huwd, was dapper en hard voor zichzelf. heeft zich 
nooit gespaard. Stond ~ltijd voor iedereen open en 
klaar. 

In voor· eo tegenspoed wist zij zich gesteund door 
haar rotsvasle g elool, ' hel bijzonder door de 
H. Maria. 

Dal zullen WIJ en all en doe haor gekend hebben, van 
haar willen zeggen : een toegéwijde echtgenote en 
lieve moeder, een godsvruchtig mens. Zó werd tij 
door ons gekend en bemind. 

Wij zijn haar dankboar voor alle liefde en zorg. 
Haiar oardse leven was een duidelijke getuigenis van 
haer diepe ge loof in God, voor een heenwerken naor 
het Nieuwe Leven waarheen zij ons nu is voorgegaan. 
Moge God haar trouwe dienares opnemen in de 

eeuwigé plaats van vrede, rust en vreugde. alwaar 
ook haar d<!>chte r Marie-José haar zelc;er za l verwel
lic.omen. 

Bidden wij haar dit toe, als zij ons 9ebed nog onver
hoopl nodig mochl hebben. 

Dank voor uw goedheid, medeleven en belangslelling 
bij het afscheid van mijn lieve echtgenote, onze zorg
zame mama, schoonmoeder en oma. 

Familie Weierink. 

Oolmorsum, 11 mei 1982. 


