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Dankbaar bewaren WiJ in onze herinnering 

de naam en de persoon van 

Siny Groeneveld 
Zij werd geboren op 28 juli 1915 te Nutter 
(gem. Denekamp). Het grootste deel van 
haar leven heeft Z!J gewoond in Groot Agelo 
met Marie en Hennie, tot zij verhuisden 
naar Ootmarsum. Na gesterkt te zl1n door 
her Sacrament der Zieken is Siny overleden 
op 12 oktober 19118 in het ziekenhuis re 
Oldenzaal. We hebben voor dil leven af· 
scheld van haar genomen in een uitvaart
dienst in de parochiekerk van Ootmarsum 
op 15 oktober en haar daar te ruste gelegd 
op her kerkhof. 

~ 

Siny heeft een zeer verantwoordelijk leven 
geleid. Toen zij n jaar oud was stierf haar 
moeder en heeft zij de opvoeding van de 
andere kinderen op zich genomen. Ze heeft 
moeder goed vervangen zo getuigden haar 
broer en zussen. Met her klimmen van de 
jaren werd haar gezondheid minder. Maar 
steeds was er wel weer genezing voor 
ziektes. Tot de laatste aanval haar fataal 
werd. 
Als pastor van het Oldenzaals ziekenhuis 
heb ik haar mogen begeleiden. Ik stond 
steeds weer verwonderd over haar groot 
geloof en Godsvertrouwen. Ook in haar 
laatste ziekte. Ze schrok terug voor de ope-

rarie: .r-.Jee dokter dat niet". Maar ze liet 
zich overruigen omdat deze ingreep nood
zakelijk was om de ondragelijke pijn te 
overwinnen. Toen hebben wrj samen gebe
den en vroeg zij om de absolutie. 
Na de operarie werd zij getroffen door een 
hartaanval. Dit was te veel voor haar zwakke 
gezondheid. 
Siny overleed in de vroege morgen van 12 
oktober. Wannner we haar willen karakte
riseren kunnen we dat het beste doen op 
de volgende manier: Siny had de diepste 
wijs held die de mens kan verwerven dat 
haar bestemming lag in het hi-lpen en die
nen. Zo was haar leven een anrwoord op 
het geloof dat in haar van kindsbeen af 
werd uitgezaaid. 
We geloven dat zij nu geborgen is in her 
huis van de Heer waarvan Jezus zegt dat 
het vele woningen heeft. Want als het leven 
een antwoord is. dan is de dood een thuis 
komen. 
Daarom blelden wij: 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven. 
Zijn lichaam is her levend brood. 

Moge Siny rusten in de vrede en liefde van 
Christus. 

Voor uw gebed en medeleven danken wij 
U heel hartelijk. 

Familie Groeneveld 


