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Ter herinnering aan 

Maria Antonia Groothuis-Wiefferink 
sinds 13 juni 1991 

weduwe van 
Johannes Gerardus Groothuis 

"Ik bin wal tevrê, zo•, zei je tweede kerstdag nog. 
Alsof je wilde zeggen dat het goed zo was en dat 
je dankbaar was dat je nog een paar jaar hebt 
mogen wonen op zo'n bijzondere plek met zo'n 
prachtig uitzicht waar je echt van kon genieten. 
Dankbaar ook omdat dit kon dankzij de hulp van 
de kinderen en Gerda. Vooral Paulien en Alfons 
waren hierin een grote steun. Het viel je wel moei
lijk afhankelijk te worden, want jij was altijd de spil. 
De steun en toeverlaat in het gezin, maar ook op 
de boerderij. Want boerin was je in hart en nieren. 
Gek met het vee en altijd oog voor de vooruitgang 
van het bedrijf. Jij was ook de grote drijfveer voor 
de nieuwbouw. 
In jouw arbeidzaam leven was je altijd een doorzet
ter, een sterke vrouw die eerlijk, met respect voor 
iedereen en met Godsvertrouwen in het leven 
stond. Maar boven alles stond jouw gezin. Gezel
ligheid was dan de kern waar het om draaide en 
voor iedereen stond de deur gastvrij open. Sfeer 
in huis en lekker koken, vooral met de feestdagen, 
waren voor jou heel belangrijk. Jouw "omasoep" is 
wereldberoemd in Gammelke en omstreken. 
Ook de kleinkinderen, zo verschillend in leeftijd, 
waren gek op hun lieve oma en jij op hen. Thijs en 

Jet die al zo groot zijn, Rianne en Inge waarmee je 
zo vaak een kaartje legde, en de kleine Anne, nog 
maar net een jaar. Ook zij zullen je missen. 
Toch was er lang niet altijd zonneschijn, want je 
hebt veel verdriet en pijn gekend in je leven. 
"leder mot met zien eeg'n pekske noar de möl", 
wordt er wel eens gezegd, maar jouw pakje was 
soms wel erg vol. Jouw wilskracht hielp je er dan 
altijd weer bovenop. "Dragen, niet klagen en het 
kump allemaal wal good" zei je dan. 
Het overlijden van pa in 1991, maar vooral het veel 
te vroeg wegvallen van Riet in 1997 hebben diepe 
sporen bij je achtergelaten. 
Het kaarsje bij de foto van Riet was een dagelijks 
bewijs van jouw verdriet. Wat fijn dat je nog met 
haar naar Lourdes bent geweest, samen met 
Paulien, Alwie, José en Gerda. Je gezondheid liet 
dat toen gelukkig nog toe, want na je ernstige 
ziekte van een paar jaar geleden werd het licha
melijk allemaal een stuk moeilijker. 

Nu is het plotseling stil geworden rond jou. We 
zullen je missen, maar gelukkig hebben wij een 
schat aan fijne herinneringen die ons zullen hel
pen verder te gaan zonder jou. 
Dag Marie, naamgenoot van Maria, dag ma, dag 
oma. Doe de groeten aan pa, Riet, je zus en je 
broers, en als je kunt help ons dan hier beneden 
nog zo af en toe als wij het nodig hebben, want 
zorgen voor, was altijd je grootste bezigheid. 

Ma, oma, bedankt 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven. 

De kinderen en kleinkinderen 




