
In dankbare hennnering aan 

ANNA MARIA GROTENHOFF 
weduwe van 

HERMANCS JOHANNES GIES 

Z1J werd geboren op 22jauuari 1901 te Wessum Old. Op 
27 april 1993 overleed z.iJ plot~eling m haar eigen huis. 
'\adc l"1tvaart m haar parochiekerk van de H. BlasilLH<' 
D.?ldcn op 1 "'"' i.s ziJ bc'graven op het kerkhof van de 
parochie. 

"Ik kan met weg om de kinderen." Dez.e woocden van 
onze :vlocder en Oma zijn tekenend. Niet alleen was zij 
hèl liefst thuis. ook lelden voor haar .:erst de kinderen. 
Sind~ 29 mei 1949 stond Moeder ua het plot'1èling 
owrh1d,11 van Vader alleen in de wrg voor haar z,even 
kmdc:ren. 1 laardoone11ingswm10gen en haarmoederhan 
zorgden .:rvoor. dat wij mets tekon kwamen. Zij wa~ <>r 
hdcmaal voor ons. 
Zij had 'Teugde in haar kJeinkmdercn. BiJ hun verjaar
dagen kwam ZIJ altijd, terwijl ZIJ probeerde om te volgen 
wat de7.e JOnge mensen bezig hielrl. Haar grootste zorg 
warèn de klcmkinderen. 
Hièrdoor had zij een goed gevoel voor de tegenwoordige 
tijd. Ook met de vele ontwikkehngcn en gebeurtenissen 
u11 Delden wilde zij graag op de hoogte blijven. 

!Ict kontakt rrlèt de fam1hc van haar man en van h.wr 1dl 

was haar heilig . Daarvoor werden allcrle1 111.i.ltrq;.-kn 
genomen. wanncct dé.te enkele dagen op ,,site kwamèn 
Dit betekende voor haar ook een !,'Tole steun. 
Kracht en troost heef! flJ ook gevonden lil haar 
gebedslcven. Een van haar gebedenhoeken heette "De 
weg ten hemd". Dit was voor haar de weg, die 1.1j door 
haar lewu verlangde te gaan. 
Hele mooie jaren heeft llJ gehad aan de Muldersweg. ZIJ 
hoefde Benny maar tr l'Uc:p.!11 en hij wa~ er. En Anny wa~ 
haar grote toevludit. Door het roepen van Benny werd in 
haar laatste nach1 ook Anny wakker en in haar handen is 
llJ gestorven. Een afscheid doet pijn. zeker. Maar deze 
dood heeft zijzelf gewild en zij laat zoveel na, waarhli wij 
een goed gevoel hebben en waar we dankhaar voor zijn. 
En we gunnen haar rust en vrede eu dat ZIJ mèl Vader 111 

de hemel is. 
Heer. ontwmg haar"' ee111<ige liefde, 
ontvang onu dank w1or de:.e Moeder"'' Oma. 
"h; blijft lf!\·en 111 onr hart 
ook nu zij gestorve11 is. 

Ame11. 

Voor uw mcdeleven betoond na bet overlijden van onze 
heve moeder en oma uggen WIJ ll hartelijk dank. 

Ktnderen en klein.kinderen. 


