


In liefde gedenken wij 

Diny Groothuis - Egberink 

echtgenote van Jan Groothuis 

Diny werd geboren op 6 juli 1933 in D e Lutte. Na een lang 
ziek zijn is zij, voorzien van het Sacrament der Zieken, 
op maandag 5 mei 2003 gestorven in het verpleeghuis 

>?t. Elisabeth te Delden. Vrijdag 9 mei hadden we haar 
voor het laatst in ons midden tijdens de Eucharistieviering 
in de H. Blasiuskerk te Beckum, waarna wij haar te ruste 
hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Diny kwam uit een groot gezin en is opgegroeid op een 
boerderij. Ze hield van de natuur en was dol op kinderen. 
Op 5 juli 1965 is ze getrouwd met Jan Groothuis. Samen 
kregen ze vier kinderen. Diny is jarenlang werkzaam 
geweest als kleuterleidster, echter toen ze zelf kinderen 
kreeg gaf ze haar baan op om zich volledig te wijden aan 
haar gezin. 
In 1982 is ze samen met Jan een bloemenzaak begon
nen, dit was zeker in de beginperiode hard werken, maar 
ze beleefde hieraan veel plezier. Het viel haar zwaar dat 
in 1986 bij haar borstkanker werd geconstateerd en ze 
daardoor haar werkzaamheden in de bloemenzaak moest 
opgeven. Deze strijd leek gewonnen maar helaas sloeg 
het noodlot opnieuw toe. Er werden uitzaaiingen gecon
stateerd aan haar longen en hersenen. Ze gaf echter niet 
op, ze begon opnieuw te vechten. Diny was met alles 
een echte doorzetter. 

Door de vele bestralingen die ze moest ondergaan is ze 
langzaam maar zeker, zowel lichamelijk als geestelijk, 
achteruit gegaan. Ze werd hierdoor hulpbehoevend, hier 
kon ze heel slecht mee omgaan, ondanks de intense 
verzorging van Jan en Mayke. 
Op 7 april 2000 is Diny ten val gekomen en brak hierbij 
haar heup. Een operatie volgde maar ze kwam niet meer 
aan het lopen. Het was niet meer mogelijk haar thuis de 
verzorging te geven die ze nodig had. Ze ging naar het 
verpleeghuis St. Elisabeth te Delden. Diny is hier bijna 
drie jaar lang liefdevol verzorgd. Elke dag gingen Jan 
en/of de kinderen naar haar toe. Ook de kleinkinderen 
bezochten haar regelmatig. Hier genoot ze zichtbaar van, 
ondanks alle beperkingen. De laatste week ging alles 
heel snel. Ze heeft teveel moeten doorstaan. Tot het laat
ste moment heeft ze gevochten om in ons midden te zijn. 
Het is genoeg geweest, geen pijn, verdriet en verwarring 
meer. 

Het is goed zo, rust nu maar uit, 
je hebt het meer dan verdiend. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte en na het sterven 
van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma zijn wij U 
erg dankbaar. 
Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend perso
neel van het St. Elisabeth, afd. Zuiderhagen, die haar al 
die tijd zo liefdevol hebben verzorgd. 

Jan Groothuis, kinderen en kleinkinderen 


