


Herinner mij 
niet in de laatste maanden. 

Herinner mij 
in de stralende zon. 

Herinner mij 
hoe ik was toen ik nog alles kon. 

Een dankbare herinnering aan 

Lenie Groot Bruinderink 

Zij werd geboren op 28 april 1911 te Groenlo en kreeg van 
haar ouders de doopnamen Helena Maria. Zij overleed in 
de nacht van zondag 17 op maandag 18 juni 2001 in de 
Molenberg te Groenlo. De viering ten uitvaart vond plaats 
op 22 juni in de parochiekerk van de H. Calixtus. In de ver· 
wachting van de verrijzenis ten leven hebben wij haar 
daarna te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats te 
Groenlo. 

Gehecht aan het leven als zij was, heeft zij het heel lang 
vol gehouden met een steeds meer afnemende gezond· 
heid. Vooral de laatste jaren moest zij steeds meer inleve· 
ren. Dat bezorgde haar de nodige ongemakken en vaak 
veel pijn. Maar sterk als ze was, bleef ze doorzetten en 
kon ze toch nog genieten van wat haar aan het leven 
bond. Zij was gesteld op haar zelfstandigheid en bleef zo· 
lang mogelijk in haar huis aan de Kerkstraat in Groenlo 
wonen, waar zij met haar broers Theo en Hendrik heel 
lang het middelpunt is geweest van de grote famili Groot 
Br~inderink, waar menig gezellig kaartuurtje is gespeeld. 
Alt11d. maar vooral ook op de grote gedenkdagen in het 
jaar, was je daar welkom. 
Een speciale band had ze met haar broer Theo. Een leven 
lang zorgde zij voor hem zoals zij dat ook eerder voor haar 

eigen ouders gedaan had. Toen Theo in 1979 kwam te 
overlijden ging zij in goede verbondenheid met broer 
Hendrik verder. Haar band met haar neven en nichten be· 
leefde zij als 'eigen'. Zij was dan ook heel dankbaar voor 
de zorg en aandacht die zit tot aan het einde van haar le
ven van hen, maar ook van haar buren en anderen mocht 
ontvangen. Mede daardoor kon zij bijna ten einde tot zelf· 
standig blijven leven en wonen, totdat zij ruim een jaar 
voor haar overlijden naar de Molenberg ging. 

In Groenlo was zij bekend als juffrouw Groot Bruinderink. 
Vele generaties kinderen gaf zij onderwijs, vooral in de la· 
gere klassen. Ook bereidde zij hen voor op de eerste com
munie en leerde hen biechten. Zij deed het nauw gezet en 
met liefde voor de kinderen en voor haar vak en zij kon 
met gepaste trots vertellen dat zij klassen met wel 45 kin· 
deren goed in de hand had. 
Mede door het werk van Theo vervulde zij ook allerlei 
maatschappelijke en kerkelijke functies: de bibliotheek, de 
Marktcommissie, de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer, 
meelevend met de Leoharmonie. 

Zij was een vriendelijke vrouw, graag mooi, zich bewust 
van haar waardigheid, met gevoel voor stijl en fijne humor, 
met pretogen die straalden, scherp van inzicht, dankbaar 
voor het meeleven dat zij van velen mocht ontvangen. En 
als gelovige nam zij het leven serieus, zich bewust van haar 
verantwoordelijkheid. In vertrouwen dat het leven goed is 
geweest, geven wij haar uit handen. En moge zij voor al· 
t11d thuis zijn in Gods huis, en rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en meeleven met onze zus en 
schoonzus, met onze tante Lenie, tijdens haar leven en na 
haar overlijden, zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Groot Bruinderink. 


