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Zij werd op 28 februari 1925 te Groenlo geboren en 
kreeg de doopnamen Grada Hermina. Zij overleed 
op zondag 8 april 2001 in het Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix te Winterswijk. De viering ten uit
vaart had plaats op 12 april, Witte Donderdag, in de 
parochiekerk van de H. Calix1us te Groenlo. In de 
verwachting van de verrijzenis ten leven hebben wij 
haar daarna te ruste gelegd op de r. k. begraafplaats 
te Groenlo. 
Juist toen zij een plaats zou krijgen in het verzorgings
huis De Molenberg - en zij was er blij mee -werd ZIJ 

ernstig ziek. Een andere ziekte had trouwens al een 
aanslag gedaan op haar gezondheid, zodat haar 
leven kwetsbaar was geworden. In plaats van haar 
goed verzorgd te weten, moeten wij haar los laten en 
uit handen geven. En dat doet zeer, want voor ons 
was zij de beste van de hele wereld. Wij zijn dank
baar dat zij de onze mocht zijn, een echtgenote, 
moeder en oma met het hart op de goede plaats. Zij 
hield van ons, zij werkte en zorgde voor ons. Door de 
ruimte van leven die wij van haar kregen, gaf zij ons 
een fantastische jeugd. Samen met papa werkte ZIJ 
hard voor ons om ons het nodige te kunnen geven. 
Zij stond voor ons, had ons graag om zich heen, en 

hielp ons wanneer door ziekte donkere dagen ons 
deel werden. Heel lang ook gaf zij de nodige zorg en 
aandacht aan haar ouders, die bij ons thuis woon
den. Zij hield van het leven, van de zon. En al gingen 
onze vakanties niet verder dan Haarlo, wij beleefden 
er samen veel plezier aan. 
Te vroeg werd zij in 1973 weduwe door het overlij
den van haar man op 49-jarige leeftijd. Maar zij sloeg 
er zich dapper door heen. Zij genoot van haar 
hondje, zij ging er vaak op de fiets op ui t en de 
nabijheid van twee dochters in Groenlo, Riki en 
Gerdie, waren voor haar een echte steun. Zij was 
een lieve oma voor de kleinkinderen. 
Verder kon zij het ook heel goed alleen vinden, 
eenzaamheid kende zij niet. 
Wij geven haar uit handen om haar over te reiken in 
handen van de Levende. 

Moge zij, gestorven met Jezus, ook met Hem op
staan ten leven. Wij bidden onze God om haar een 
goede plaats te geven in zijn huis. Moge zij, herenigd 
met hem die haar al zo lang geleden voorging, leven 
en rusten in vrede. Moge onze verbondenheid om
wille van onze ouders ook in de toekomst bewaard 
blijven. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar 
leven en na haar overlijden, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


