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Dankbare herinnering aan 

Lulse Johanne Maria Schwerlng 

weduwe van 

Johannes Bernardus Maria Groothuis 

Ze werd geboren te Osnabrück op 4 april 1901. 
Na een jarenlange verzorging overleed ze in het 
verzorgingshuis "Gerardus Majella" te Dene
kamp op 11 november 1997, gesterkt door het 
Sacrament der Zieken; op 15 november d.a.v. 
hebben we haar lichaam te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Denekamp. 

Een lieve en zorgzame moeder en belangstel· 
lende oma Is van ons heengegaan. Wij zullen 
dankbare herinneringen aan haar bewaren, om
dat zij altijd geleefd en gewerkt heeft voor ons 
welzijn. Haar lange leven van 96 jaar was voor 
haar vaak moeihJk. Ze verloor twee van haar 
kinderen. Vooral haar zoon Louis was een zor
genkind. Ze klaagde nooit en ofschoon ze het 

dikwijls niet gemakkelijk had met zichzelf over
trof ze zichzelf vaak In moeilijke situaties. 
Evenals in elk mensenleven kende zij momen
ten van vreugde en verdriet, maar ze nam het 
leven zoals liet op haar afkwam. Gelaten, niet 
kritisch en dankbaar voor iedere blijk van 
belangstelling en hartelijkheid. Zij verzorgde 
haar gezin op haar eigen manier, niet opvallend 
naar buiten, maar bescheiden de handen uit de 
mouwen stekend. 
Wij geloven, dat zij nu samen met vader, Louis 
en Frans mag genieten van de eeuwige heerlijk
heid, die ons beloofd Is. 

Ons gemis nu, Heer God, Is haar winst. Wij zijn 
haar nu kwijt, maar zij heeft U blijvend gevon
den in de rust en vrede van de dood. Zij geloof
de vast In Uw goedheid. 
Uw barmhartigheid zal onze moeder en oma 
van goede wll de eeuwige vreugde geschonken 
hebben. Dat is ons vaste vertrouwen in U, Heer, 
die leeft in eeuwigheid. 

Voor de vele blijken van belangstelling en 
medeleven ondervonden na het overlijden van 
onze dierbare moeder en oma, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

Familie Groothuis. 


