


Pijn is, jou niet meer horen praten. 
Pijn is, jou niet meer horen lachen. 
Jou missen, is onze grootste pijn. 
Jou vergeten, kunnen wij niet. 
Wij leven dan ook met een stil verdriet. 

Wij gedenken 

Lies Groener-Kerkhof Jonkman 

• 6 augustus 1944 t 11 juli1996 

Lies werd geboren als jongste dochter in het 
gezin van Herman en Marie Kerkhof Jonkman 
te Oud-Ootmarsum. Op 24 oktober 1968 
trouwde zij met Frans Groener en uit hun hu
welijk werden Renate en Judith geboren. Na 
een kortstondige en hevige ziekte van ru im 
twee maanden stierf zij in het ziekenhuis Stads
maten te Enschede. 
Op 15 juli d .o.v. hebben we afscheid van haar 
genomen tijdens de uitvaartviering in de O.L. 
Vrouwekerk te Hengelo, waarna we haar be
geleid hebben naar haar laatste rustplaats op 
het R.K. Kerkhof te Ootmarsum. 

Lies Groener, wie kent haar niet? 
Een vrouw die hoge eisen stelde aan haar zelf 
en haar gezin en mede daardoor ons ervan 
wilde laten profiteren. Haar gezellige huis met 
de mooie tuin was haar lust en haar leven. 
Graag ging ze met oudere mensen om; van
daar haar werk in de Thuiszorg en in het bij -

zonder haar warme belangstelling voor het 
Zonnebloemwerk. 
Op koninginnedag 's avonds werd zij ziek; door 
het bericht van een zeer ernstige ziekte de vol
gende morgen stortte haar wereld in en ook 
die van Frans, Renate en Judith. 
Ze wi lde het niet laten merken; vandaar haar 
houding om te blijven vechten . Zij was daarin 
voor ons een groot voorbeeld. Als we haar 
vroegen: 'Hoe gaat het?', was steevast haar 
antwoord : 'Het gaat wel'. 
Toen we op 11 juli toch nog onverwacht af
scheid van haar moesten nemen, werd onze 
grote angst bewaarheid . Dat doet ons pijn en 
stemt ons verdrietig. 
Toch zijn we dankbaar dat we haar als vrouw · 
en moeder in ons midden mochten hebben en 
dat haar een verdere lijdensweg bespaard is 
gebleven. 
Wilt u onze dierbare in uw gebeden blijven ge
denken. 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Wij danken u voor de belangstell ing en uw 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlij 
den van mijn vrouw en onze moeder. 

Frans Groener 
Renate 
Judith- Patrick 


