
In dankbare herinnering aan 

Bernardina Maria Groener-Beernink 
"Dien" 

weduwe van Hendrikus Jozef Groener 

Dien werd geboren op 1 augustus 1915 
in De Lutte. 

Zij overleed na gesterkt te zijn door het 
H. Sacrament der Zieken op 3 april 2004 

te Denekamp. 
Na de Uitvaartviering op 7 april 2004 in de 
St. Nicolaaskerk te Denekamp werd zij bij 

haar man ten ruste gelegd op de 
R.K. begraafplaats aldaar. 

Als oudste uit het gezin met twee broers en 
twee zussen is ze opgegroeid in een hecht 
gezin in De Lutte. 
Al op jonge leeftijd verloor ze haar ouders en 
nam ze veel zorg voor thuis op haar 
schouders. Op 15 april 1948 is zij getrouwd 
met Hendrik en kwamen ze te wonen in 
Denekamp. 
Een vervelende ziekte trof haar voor enige 
jaren, waardoor hun geluk op de proef werd 
gesteld. De liefde en het geloof heeft hen door 
deze moeilijke jaren heen geholpen. 
Grote vreugde was er om de geboorte van 
hun zoon Gerard en dochter Marianne. 
Ze was een zorgzame en lieve moeder die 
altijd geïnteresseerd was in het wel en wee 
van de ander. 

Met de komst van haar vijf kleinkinderen kon 
haar geluk niet op. Met belangstelling en 
begrip genoot ze van haar familie. 
Ze was altijd bezig, hard werken, haken en 
breien toen het nog kon, dagjes uitgaan, 
vakanties, maar het belangrijkste waren haar 
bezoekjes aan de familie. 
Anderhalf jaar na het overlijden van pa heeft 
ze ruim drie jaar een liefdevolle verzorging 
genoten in het VVTO in Denekamp. Ondanks 
haar minder lichamelijke gesteldheid vond ze 
het altijd prettig om onder de mensen te zijn. 
Tot op de laatste dag was ze heel helder van 
geest en immer geïnteresseerd in haar 
kinderen en kleinkinderen. 
Ze had een groot geloof in God en vooral 
Maria. Wij durven geloven dat God haar nu bij 
zich heeft genomen in zijn Huis, waar zij voor 
eeuwig met Pa gelukkig mag zijn. 

Moeder, oma, bedankt voor de fijne jaren 
die we samen met jou mochten beleven. 

Onze speciale dank gaat uit naar de 
liefdevolle verzorging van de afdeling 
Hunenborg in VVTO in Denekamp. 
Verder danken wij u allen hartelijk voor het 
meeleven en gebed na het overlijden van 
onze dierbare moeder en lieve oma. 

Kinderen en kleinkinderen 




