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Gedenk 1n uw gebed 

Johanna Adelheid Hüning 
weduwe van 
Gerhardus Hendrikus Siemerink 
eerder weduwe van 
Johannes Bernardus Groothuls 

Zij werd geboren te Heiden {Duitsland) op 
27 mei 1906. 
Voorzien van het Sacrament van de Zieken 
is zij op 5 juni 1983 overleden in het zieken· 
huis "de Stadsmaten ' te Enschede, op 8 juni 
d.o.v. hebben wij haar te ruste gelegd op het 
kerkhof van de H. lsidorusparochie te St. lsi· 
dorushoeve. 

Veel heeft zij in haar leven mee moeten 
maken. 
Al spoedig na haar huwelijk verloor zij haar 
man door de dood. 
Ook haar tweede huwelijk was maar kort. Ook 
deze man moest zij weer afstaan. 
En zo stond zij weer alleen voor haar taak 
als moeder en opvoedster. 
Toch sloeg al dat verdriet haar niet terneer. 
Want zij was een vrouw met karakter. In de 
ware zin van het schriftwoord was zij "een 
sterke vrouw". 
Altijd opgewekt en vol levensmoed was zij 
bezig. 
Haar wens: ik wi l wel oud worden, maar nog 
wel kunnen werken, is toch wel in vervulling 
gegaan. 
Ongetwijfeld was het geloof voor haar een 
kracht en de kerkelijke feestdagen namen dan 
ook een belangrijke plaats in haar leven. 
Hoewel zij er niet van hield op de voor· 
grond te staan hield zij van omgaan met 
mensen. Daarom was zij er steeds bij als er 
iets te doen was voor haar leeftijd-genoten. 

Dikwijls dacht zij terug aan haar geboorte· 
plaats en de mensen, die zij daar kende, 
maar toch voe lde zij zich bij ons helemaal 
thuis. 
Wij, haar dochters, schoonzoons en klein· 
kinderen hadden aan haar een onvergetelijke 
moeder en heel lieve oma. 
Dank lieve moeder en oma voor uw nooit 
aflatende zorg en liefde voor ons, en voor uw 
voorbeeld van arbeidzaamheid en godsdienst· 
zin. 

Moge zij voortleven in vreugde 
bij de verrezen Heer. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en het overli1den van onze onver
gete lijke moeder en lieve oma, betuigen wij 
onze welgemeende dank. 

De kinderen en 
kleinkinderen 


