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In dankbare herinnering aan 

Hermina Maria Grimberg - Krabbe 

weduwe van 

Antonius Johannes Grimberg 

Mama werd geboren op 9 april 1921 te 
Weerselo en is overleden op maandag 26 juli 
1999 te Enschede. Op vrijdag 30 juli 1999 heb
ben wij haar te ruste gelegd bij papa op het 
kloosterkerkhof te Denekamp. 

Na haar huwelijk met papa in 1951 heeft zij met 
veel plezier ruim 40 jaar in haar huis aan de 
Kloosterlaan gewoond. Daar stond zij borg voor 
een gedegen opvoeding van haar vi/'f kinderen. 
Vanaf 1968 heeft zij ook met veel iefde papa 
verzorgd tot hij in 1975 overleed. 

Haar hele leven heeft ze hard gewerkt: ze kon 
niet anders. Zij was pas tevreden als het huis er 
keurig uit zag, de kinderen goed verzorgd 
waren en de tuin er stralend bij lag. 

Mama was alti/'d handig met naald en draad en 
heeft zo in de oop der jaren een grote dankba-

re collectie kleding voor haar kinderen en klein
kinderen gemaakt. De laatste jaren ging haar 
gezichtsvermogen sterk achteruit. Daar had ze 
moeite mee. Tot haar grote vreugde onderging 
zij nog kort voor haar overlijden een staar-ope
ratie. 

Mama stond altijd klaar voor anderen: tot het 
allerlaatste moment. Bij haar was iedereen wel
kom. Haar huis was alti1d een open huis. Je ging 
nooit met lege handen bij haar weg. 

De kleinkinderen hebben haar veel vreugde 
gegeven. Ze gingen altijd met plezier naar hun 
oma in Denekamp. Voor hen is ze een blijvend 
voorbeeld van zorgzaamheid. 

Naast de liefde voor haar man, kinderen en 
kleinkinderen bracht het verzorgen van de tuin 
en de talrijke bloemen haar grote vreugde. Zelfs 
het zwakste plantje kwam bij mama weer tot 
volle wasdom. 

Mama, wij houden van Je. 
Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en deelne
ming, ondervonden na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


