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In dankbare herinnering aan 

Geertruida Aleida Groener · Tij huis 

sedert 16 april 1979 weduwe van 

Frederikus Johannes Groener 

Zij werd geboren op 10 april 1911 in de Mekkelhorst 
en overleed, voorzien van het Heilig Sacrament der 
Zieken, op 29 januari 1999 in het Verpleegcentrum 
Twente-Oost te Oldenzaal. Op 4 februari 1999 heb
ben we haar voor het laatst in ons midden gehad tij
dens de viering van de Heilige Eucharistie in de St. 
Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we haar begra
ven hebben bij vader op het parochieel kerkhof. 

Sociaal, zorgzaam, gastvrij en diepgelovig, met 
deze woorden is het leven van moeder te karakteri
seren. Ze was de oudste uit een gezin van tien kin
deren. Als oudste had ze een belangrijke taak in het 
huishouden en was voor haar broers en zusters als 
een moeder. Op 14 juni 1944 trouwde zij met vader, 
Frits Groener, en kwam op de boerderij aan de 
Ellenweg te wonen. Hun huwelijk werd gezegend 
met zes kinderen. Ze was een hele lieve en zorgza
me moeder. Later heeft ze mogen genieten van 12 
kleinkinderen. De kleinkinderen waren haar alles. 
Het liefst had ze al haar kinderen en kleinkinderen 
om zich heen. Ze genoot dan ook ontzettend van de 
wekelijkse zondagse bezoekjes. Niet alleen haar 

kinderen en kleinkinderen, maar iedereen kon bij 
haar terecht. Ze was zeer gastvrij en had graag 
mensen om zich heen. 
Moeder hield van het leven en kon intens genieten 
van de natuur, vooral van de bloemen. Ze liep iede
re dag een rondje over het haar zo geliefde 
Singraven. Altijd kwam ze met iets uit de natuur 
thuis. Haar hobby's waren handwerken en puzze
len. Moeilijke jaren heeft ze gehad na de dood van 
vader. Toch heeft moeder ook na de dood van vader 
nog vele mooie jaren aan de Ellenweg beleefd. Wel 
ging de ouderdom haar de laatste jaren steeds 
meer parten spelen. Moeilijk was het voor haar toen 
ze na een val in oktober 1996 in het ziekenhuis 
moest worden opgenomen en daarna niet meer 
thuis kon komen. Ze kwam in het Verpleegcentrum 
Twente-Oost waar ze met veel liefde is verzorgd. 
Uiteindelijk overleed ze in Oldenzaal in alle rust op 
87-jarige leeftijd. 
Moeder was een diepgelovige vrouw met een bij
zondere verering voor Maria. Vele malen is ze met 
vader in Kevelaer geweest en drie keer in Lourdes. 
Ze zong altijd Marialiedjes. Bij Maria kon ze haar 
dankbaarheid, maar ook haar vragen en zorgen 
kwijt. Op voorspraak van de Heil ige Maagd Maria 
bidden wij dat moeder na een zorgzaam leven, nu 
bij God thuis mag zijn gekomen en dat zij met vader 
rust in vrede. Naast droefheid om haar gemis is er 
grote dankbaarheid om wat ze voor ons was: een 
lieve moeder en fijne oma. 

Moeder, oma, bedankt voor alles ! Rust in vrede. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw gebed 
na het overlijden van onze moeder en oma. 

Familie Groener 




