


Ter dankbare herinnering aan 

Gezina Geertruida Groothold - Sanders 

sinds 1 februari 1994 weduwe van 

Johannes Bernardus Groothold 

Zij werd geboren te Oele op 2 februari 1916. Geheel 
onverwacht is ze op 29 december 1994 van ons 
heengegaan, nog voorzien van het H. Oliesel. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Blasius te Delden, hebben wij haar te ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof aldaar op 3 januari 1995. 

Moeder was een zorgzame vrouw, die mooie maar 
ook hele moeilijke tijden heeft gekend. 
Het moeilijkst voor haar is misschien wel geweest, 
het verlies van Benny. Moeder en vader hebben 
toen een zeer zware tijd gehad. Ze heeft zich heel 
vaak de vraag gesteld .... waarom? 
Ook heeft ze moeilijk kunnen verwerken dat vader 
is overleden. Na een intensieve verzorging van 
vader, vooral in het laatste jaar van zijn leven, viel 
er een grote leegte. Niemand voor wie ze nog moest 
zorgen. Alleen zijn is voor haar heel moeilijk ge
weest. 

Moeder was een vrouw die graag mensen om zich 
heen had. Ze had dan altijd tijd voor je en er was dan 
koffie met koek of een plak krentenbrood. Als de 
kleinkinderen even langs kwamen, was dat voor 
haar iets heel speciaals. 
Ze heeft met vader geweldig genoten toen ze hun 
50-jarig huwelijk mochten vieren, samen met hun 
kinderen en kleinkinderen. 
Moeder was een diep gelovig mens en had een 
groot vertrouwen in Maria. 
Ook de rozenkrans nam een belangrijke plaats in in 
haar leven. 
Moeder is heel stil van ons heengegaan. Verdrietig 
maar toch dankbaar voor wat ze voor ons heeft 
gedaan en voor ons heeft betekend, nemen we 
afscheid van haar. We zullen haar in onze gebeden 
blijven gedenken . 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van 
onze moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


