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In dankbare herinnering aan 

Johanna Maria Aleida Altena 
echtgenote van 

Arnoldus Theodorus Groenen 
Zij werd geboren op 21 september 1914 
te Losser. Door het H. Sacrament van 
de Doop werd zij opgenomen in de ge
meenschap van Christus. Zij ontving 
het H. Sacrament der Zieken en over
leed te Zwolle op 21 januari 1983. 

Degenen, die haar van nabij kenden, 
hebben niet veel woorden nodig om te 
zeggen, wie ze is geweest en wat ze heeft 
betekend. Ze liet zich kennen door haar 
daden; in de gewone dingen, die het le
ven zo belangrijk maken. Gastvrijheid, 
vriendelijkheid, begrip en geduld. Altijd 
stond de deur van haar huis open voor 
iedereen. Ze kon luisteren met haar hart 
en voelde al gauw wat er in een ander 
omging. Dat was al zo, toen ze jaren 
lang op de pastorie van Ter Apel en 
Oud-Zevenaar dienstbaar wilde zijn. Ze 
deed dat met hart en ziel; ze leefde voor 
anderen. Niets was haar daarvoor te 
veel. Dat bleek vooral ook bij haar 

thuis, waar ze met veel liefde zorgde 
voor haar man, kinderen en kleinkinde
ren . Ze had geen sterk lichaam, maar ze 
klaagde nooit. Je kreeg de indruk, dat 
ze liever wilde geven dan ontvangen. Ze 
was groot in de kleine dingen van iedere 
dag. 
Door haar manier van leven liet ze mer
ken, dat ze geloofde in het leven. Ze had 

· vrede met haar mogelijkheden en onmo
gelijkheden; steeds dankbaar om wat 
haar 'gegeven werd. Dat geloof in het le
ven heeft ze ons meegegeven; velen heb
ben dit in haar herkend. We kunnen er
mee verder en houden haar naam levend 
in ons midden . 
In de overtuiging dat haar naam nu 
voorgoed geschreven staat in Gods 
hand, hebben we op 26 januari afscheid 
van haar genomen en haar lichaam te 
ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te 
Duistervoorde-Twello. 

Dat ze mag leven in de vrede van de 
Heer. 

Dank U wel, dat U aan ons gedacht hebt 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze zorgzame 
moeder en oma. 

Fam . Groenen 


