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IN MEMORIAM 



MOEDER 

Zij was als de zee, maar zonder stormen, 
even rustig en met diepe gloed, 
nabij en terughoudend gelijk eb en vloed. 
Al! kleine vogels op haar schoot gezeten 
konden wij lange t ijd alle zorg vergeten, 
rustend en rondziend en behoed. 
Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis 
waren wij steeds op reis en altijd thuis. 

naar Vasalis 

Ter gedachtenis aan 

ANNA GEZIENA MARIA GROOTHUIS 
53 jaar in lief en leed verbonden geweest met 

Bernard Weersink. 

Geboren op 28 juli 1907 in Saasveld, 
en gehuwd op 17 juni 1930, is moeder na 
enkele maanden van ziekte op zaterdag 
13 augustus 1983 in het ziekenhuis te 
Oldenzaal, omringd door ons allen, vol 
overgave aan God, overleden. 
In Saasveld, waar zij heel haar leven heeft 
gewoond en betrokken was bij zoveel 
dorpsgenoten, hebben wij haar op woens
dag 17 augustus 1983 na de Eucharistie
viering op het parochiekerkhof te ruste 
gelegd. 

Voor uw diepe verbondenheid en hartelijk 
meeleven, voor uw goede zori:ien en hulp 
t ijdens haar ziekte, zeggen wi1 u onze 
oprechte dank. 

Fam.B.Weersink 

Hoewel zij al vroeg haar moeder en vader 
had verloren en met haar enige zus over· 
bleef, heeft ZiJ hun geloof, vertrouwen en 
ltefde diep in zien opgenomen en overvloedig 
in affe bescheidenheid uitgedragen. 

Geboren en getogen in Twente, behield zij in 
die gelovige levensaard en traditie haar hou
vast en straalde 111 rust wt 

Z11 was een vrouw van eenvoud en warmte, 
waar 1e 1e a1ti1d bij thuis voelde 
Zij bood, met vader, een open huis aan 
iedereen. De band met familie en buren was 
sterk, en vooral m de oorlogsjaren kregen zij 
vele vrienden door hun hulp. Het liefst had zij 
de kinderen en kleinkinderen dicht om zich 
heen. Met vader werkte zi1 ijverig en trouw 
voor ons, waarbij z11 zichzelf niet spaarde. 

De kracht om net altijd vol te houden door 
wel en wee neen. was dan ook haar vertrou· 
wen in de llefdevolfe zorg van God en in de 
bijstand van Maria 

Het moeten loslaten van haar kinderen heeft 
z11 steeds als een stil offer gedragen. zoals 
zij zoveel m sll/te in haar hart bewaard heeft. 
Maar hoewel de persoonlijke nabijheid niet 
altijd zo kon.kreet kon z11n, werd de innerlijke 
verbondenheid met thuis zeker met minder. 
Vooraf in de laatste maanden van haar ziek· 
zijn was dit een fljke ervaring met elkaar. Zo 
willen wij in haar geest, en met vader samen 
verder gaan 

Haar levenstaak hier is volbracht. Maar over 
de grenzen van de dood heen geloven wij dat 
zij, veilig in Gods Vaderhws. nog dieper met 
ons verbonden b/IJ(t en ons tot steun zal z11n. 
Dankoaar voor al net goede. maar bedroefd 
om haar gemis hier, b/11ven w11 moeder a1t11d 
in ons nart meedragen. Want zij zijn niet 
waarll/k dood. die m ons en in God 
voortleven. 


