
In dankbare herinnering aan 

Maria Geertruida Ch rist ina 
Huitinck 

Zij werd op 27 maart 1909 te Groenlo geboren. 
Na een langdurige ziekte overleed zij in de nacht 
van 28 op 29 augustus 1996 thuis te Groenlo. 
De eucharistie bij haar uitvaart vierden wij op 2 
september in de parochiekerk van de H. Calixtus. 
In de verwachting van de verrijzenis ten leven 
hebben wij haar daarna te ruste gelegd op het r.k. 
kerkhof te Groenlo. 

Haar hele leven speelde zich af in haar ouders
huis aan de Gasthuisstraat in Groenlo. Daar werd 
zij als oudste in het gezin Huitinck geboren en 
daar kwam zij - 87 jaar oud - ook te overlijden. 
Geen wonder dat zij bijzonder aan dit huis en aan 
deze plek gehecht was. Hoewel zij als kind heel 
wat mee moest maken en vaak ziek was. ontwik
kelde zij zich zowel lichamelijk als geestelijk tot 
een sterke vrouw, die wist wat zij wilde en kor
daat door het leven ging. 
Je wist ook wat je aan haar had, zij was eerlijk en 
oprecht en noemde de dingen bij de naam, maar 
nooit met de bedoeling om mensen te kwetsen. 
Zij hield niet van poespas en overdreven gedoe, 
zij zag het leven en ook geloven en kerk heel reëel 
en doorzag onoprechtheid. 
Als oudste voelde zij zich sterk verantwoordelijk 
voor haar familie, vooral ook voor haar broer 

Willem en haar zus Grada met wie zij op het 
oudershuis het leven vele jaren deelde. Haar zorg 
en bezorgdheid kende geen grenzen en waren 
eerder te groot dan te weinig. Dit was voor haar 
een levensopdracht, die zij heel serieus nam en 
waar zij ten einde toe mee bezig was. Daarbij 
hield zij van mensen om zich heen en zonder hen 
voelde zij zich eenzaam en soms zelfs angstig. 
De laatste jaren van haar leven ging haar gezond
heid beetje bij beetje achteruit en in het voorjaar 
van dit jaar werd duidelijk dat zij met het laatste 
beetje bezig was. Toch zou het voor haar en haar 
omgeving nog een hele lange en zware weg wor
den - haar krachten leken niet op te raken - voor
dat zij eindelijk mocht sterven. Dankzij de goede 
zorgen en het meeleven van velen die met Grada 
trouw aan haar zijde bleven, kon zij haar levens
weg thuis in haar vertrouwde omgeving voltooi
en. In geloof en vertrouwen is zij haar weg 
gegaan. In dit geloven en telkens weer begeleid 
door onze gebeden hebben wij afscheid van haar 
genomen. Moge de Eeuwige en Levende haar 
bewaren en haar door de dood heen doen 
opstaan ten leven voor altijd. 

Haar verlangen om thuis te mogen sterven kon 
vervuld worden dankzij de hulp en het meeleven 
van velen. Ook uw belangstelling en bezoekjes 
hebben haar en ons goed gedaan. Daarvoor zeg
gen wij u heel hartelijk dank. 

Uit aller naam: G.B.J. Huitinck 


