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Wij bewaren warme herinneringen aan 

KARIN B USCH- DE GROOT 

Zij werd op 16 JUii 1958 geboren in Enschede en 1s 
op 21 december 2000 1e Enschede O\'erlcden. Haar 
lichaam hebben we op 27 december begraven op 
hel kerkhof van de H. Maria Geboonekerk 1e 
Losser. Hier rus1 ze nu samen mei haar brocnje 
Leo en haar beide ouders. 

Karin heeti in haar ie kone leven veel verdriet 
gekend. Vooral hel overlijden van haar broenje 
Leo. van haar vader en moeder en dat van haar 
schoonvader kon ze heel moeilijk verwerken. 
Ze herdacht haar dierbaren steevast door kaarsen 
op te steken. Ook tijdens onze vakanties sloeg ze 
geen kerk over. liep even naar binnen en stak er 
een kaarsje op. 
Karin was een creatieve. intelligente vrouw die voor 
ieder probleem een oplossing vond en vaak was zij 
degene die binnen de familie-, vrienden-. en voe1-
balkring dingen regelde. Ze deed alles met veel ple
zier. Niemand deed tevergeefs een beroep op haar. 
Karin had een nooit aflatende belangstelling voor 
een ieder die haar lief was, dacht zelfs aan de 
kleinste dingen en nooit werd er iemand vergeten. 

Dat ze indruk maak1e op mensen die haar kenden. 
blijkt uit de vele reacties die we hebben gekregen. 
De reacties van collega's (van 10 jaar geleden) en 
van conrector Branden hof (waarbij ze ruim 25 jaar 
geleden op school heeft gezeien) zeggen in dit 'er
band veel. 

Toen ze te horen kreeg hoc ernstig ziek ze was. 
bleek eens te meer hoe dapper en sterk ze was. Zij 
was't die mij en de anderen door deze periode 
sleepte. " Ik ga ervoor", zei ze. "aan mij zal hei niet 
liggen''. Dat het een ongelijke strijd was, heeft ze 
'gelukkig' nooi1 geweten. Wel was ze erg blij dat 
haar ouders het niet mee hoefden te maken dat ze 
zo ziek was. De laatste weken hebben we samen 
heel intens beleefd. Alle vonnen van belangstelling 
in deze periode gaven haar kracht. Ze genoot 
zichtbaar van elk moment dat we nog samen 
doorbrachten. Da1 ze de afgelopen weken op deze 
manier en zonder pijn heeft kunnen beleven, is 
voor mij dan ook een grote troost. 

Heel veel dank aan allen die op welke manier dan 
ook meegeleefd hebben. 

THEO 


