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J)11 aQQe rMte 
be11 4e vw1 oMi hee11gegaw1. 
n1aaIr je bQyet 
111 011g ve1tde1t Qeve11. 



In dankbare herinnering aan 

LIES GREFTENHUIS 

weduwe van 

TOON GROBBINK 

eerder weduwe van 

TOON LEUS 

Zij werd op4 november 1919 te Losser geboren. 
Zij overleed geheel onverwacht op 2 augustus 
1993 in haar woning op "De Wieken". We 
namen afscheid van haar tijdens de Eucharistie
viering Dp 6 augustus 1993 in haar zo ver
trouwde Drieëenheidskerk te Oldenzaal. Daarna 
hebben we haar begeleid naar het crematorium 
"Enschede" te Usselo. 

Voor ons kwam het overlijden van onze lieve 
moeder en oma geheel onverwacht. We wisten 
wel dat de gezondheid van moeder niet optimaal 
was. Haar plotselinge overlijden heeft ons alle
maal diep geschokt. 
We nemen afscheid van een lieve oma en een 
zorgzame moeder. Lies was en bleef bezorgd 
voor haar kinderen en kleinkinderen . Daar deed 
ze alles voor. Met de vele verjaardagen die er in 

de familie gevierd werden vergat ze nooit een 
datum. 
Ze hield ook veel van bloemen en alles wat er 
groeide en bloeide in de tuin. Het zal haar veel 
moeite gekost hebben toen ze vanwege haar 
gezondheid moest verhuizen van de Kamperfoe
lie naar "De Wieken" want ze moest de mooie 
tuin aan de Kamperfoelie achterlaten. 
Moeder heeft het niet altijd gemakkelijk gehad 
in haat leven. Ze moest vaak opnieuw beginnen. 
Daarom kreeg ze niet altijd de rust die ze 
verdiende. Die rust vond ze misschien een beetje 
in de kerk. want ze was een zeer gelovige en 
kerkgebonden vrouw. Talloze vieringen vierde 
ze met de andere paroc.hianen mee op haar vaste 
plek en haar vaste stoel. Ook de grotere geloofs
gemeenschap zal die lege plek vooraan in de 
kerk als pijnlijk ervaren . We willen God dan 
ook bidden, dat Hij Lies Grobbink genadig mag 
zijn . Dat God haar mag opnemen in Zijn eeu
wige woning waar voor altijd rust en vrede zal 
zijn . 

Moeder,rustin vrede 

Voor uw belangstelling en medeleven in deze moeilijke 
dagen zijn wij u erg dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 




