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Ter nagedachtenis aan 

ANNA OUDE GROEN-GERICK 

echtgenote van 

GERRIT M. OUDE GROEN 

Zij werd geboren te WOiien (Old.) op 31 december 1911 
en is overleden op 29 augustus 1991 in het 
Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo (0). Op 2 
september 1991 is zij begraven op de r.k. begraafplaats 
aldaar. 

'J{poit k,(aoer,á, noo-it vragená 
fiaar [asten in sti[te áragená 

fiaar ft.anáen fu66en voor ons gewer~ 
fuar hart Fuift voor ons gek.fopt 

fuar ogen r.,_66en ons tot 't faatstguod,.t. 

Zoals zij geleefd heeft, zo is ze ook gestorven. In alle 
eenvoud, stil en zonder ophef. 
Haar leven werd gekenmerkt door werk en zorg. Van 
haar vroege jeugd af heeft zij bergen werk verzet. Met 
een tomeloze inzet deed zij alles wat zij zich 
voorgenomen had. Zelfs al ging het wel eens ten koste 
van haarzelf. 
Voorop stond steeds de zorg voor de ander. Op de 

eerste plaats kwamen haar man en kinderen. Voor hen 
had ze alles over en cijferde zichzelf daarbij volledig weg. 
Ze klaagde, ondanks verschillende ziektes, zelden of 
nooit. Veel dingen verwerkte ze in stilte. Ze had een 
onwrikbaar en strijdbaar karakter, vaak moeilijk voor 
zichzelf. 
Toch kon ze ook ontzettend genieten. Van haar 
kleinkinderen. Van alles wat groeide en bloeide. Van 
mooi porcelein of van borduurwerk. 
Met name in haar laatste jaren fietste ze veel met haar 
man in de landelijke omgeving van Hengelo (0). Ze 
genoot daar ontzettend van. Evenals haar vakanties in 
het Schwarzwald. 
Haar buren werden door de jaren heen echte vrienden 
en waren voor haar tot het laatst toe tot een grote steun. 
Moeder had een eenvoudig maar sterk geloof. Ze liep er 
niet mee te koop. Maar menig keer heeft zij bij Maria een 
kaarsje opgestoken voor een bijzondere intentie. 
Een bijzondere vrouw, moeder en oma is van ons 
heengegaan. 

Met Uw heiligen laat rusten o Christus 
De ziel van Uw overleden dienares Anna. 

Daar, waar geen smart, droefheid noch tranen zijn 
maar waar leven is zonder einde. 

Hartelijk dank voor Uw blijk van medeleven. 

Gerrit Oude Groen 
kinderen en kleinkinderen. 


