
t De dood heeft vele gezichten. 
Een voor haar die sterft, 
en een voor elk van hen die achterblijven. 

In dankbare herinnering aan 

Rie Groot Uien - Zanderink 
echtgenote van Gerrit Groot Uien 

Mama werd geboren op 25 maart 1927 te Weerselo. 
Geheet onverwacht overleed zij thuis op 16 januari 2002. 
Na een gezongen Eucharistieviering in de O. L. Vroowe
kerk op 21 januari 2002 hebben wij haar te ruste gelegd 
op de R.K. begraafplaats aan de Deurningerstraat te 
Hengelo. 

Een lieve vrouw, zorgzame moeder en oma is van ons 
heengegaan. Zij was een vroow die hield van gezellig
heid. Deze gezelligheid vond ze vooral thuis bij haar 
man, kinderen en kleinkinderen. Mama was eigenlijk de 
spil van de familie. Zij wilde het ons altijd zoveel mogelijk 
naar de zin maken. Haar enorme betrokkenheid bij het 
wel en wee van papa, kinderen en kleinkinderen waren
voor ons een grote stimulans en steun in wat wij deden 

en ondernamen.In haar reactie en antwoorden hield zij 
altijd rekening met de situatie waarin ieder van ons zich 
bevond. Vaak was mama te vinden aan de keukentafel, 
waar zij al puzzelend en luisterend naar Radio Oost zat 
te genieten van haar kopje koffie en een sigaretje. 
'sAvoods samen naast elkaar op de bank genoot mama 
vooral van Duitse muziekprogramma's. Mama leefde 
een eenvoudig leven. Toch vond zij het belangrijk om 
haar kinderen en kleinkinderen het aan niets te laten 
ontbreken. Altijd had zij iets lekkers klaar staan voor ons 
of iets ad1ter de hand als verrassing voor de kleinkinde
ren. Wij staan versteld dat zij zo plotseling moest over
lijden en ziJn er zeker van dat zij voortleeft in ons allen. 

Mama bedankt l/00( alles. 

Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke wijze 
dan ook, met ons hebben mee geleefd na het over1ijden 
van mijn vrouw, onze mama en oma. 
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