
In liefdevolle herinnering 

Aafra Zuurbier - de Groot 
*30december1918 t 1 september2011 



Jouw handen, 
We wilden jouw handen altijd vasthouden. 
Nu moeten we je loslaten. 
Onze lieve, kleine dappere Moes laten gaan. 
Een zwaai, dag Moes, allemaal de groeten. 
Wat zijn we ongelooflijk trots op je. 

Kinderen, klei 
't Zand, oktob r 2011 

Moes is geboren te Blokker op 30 december 1918 en groeide in eenvoud 
en bescheidenheid op in een hecht gezin. 
Na een korte tijd verhuisde het gezin naar Zandwerven. 

Moes trouwde met haar buurjongen Dirk Zuurbier op 25 april 1944 
en zij kochten een boerderij aan de Langereis. Hier werden de eerste 
kinderen geboren. Veel vreugde maar ook verdriet omdat Jantje verdronk 
toen hij ruim 1 ½jaar was. Haar rotsvaste geloof heeft haar geholpen 
het verlies te aanvaarden. 

Moesie was op haar rustige wijze altijd zorgend voor haar gezin en 
het bedrijf bezig. Haar organisatie talent kwam goed van pas bij het 
groot brengen van de 12 kinderen. Ondanks de drukte van het gezin 
en het bedrijf bleef zij de kerk trouw. 

In 1983 verhuisden Papa en Moes naar ·t Zand waar zij meer tijd 
kregen voor de kinderen en kleinkinderen. Moesie verzorgde de 
tuin. hield kippen, raapte eieren en genoot ervan. 
Na een moei lijke periode overleed Papa op 19 maart 2000. 

Bijna 3 jaar geleden verhuisde Moes naar de Zandstee. Zij vond het 
moeilijk haar huis te verlaten maar paste zich aan, klaagde nooit en 
deed mee aan alle activiteiten. Tegen het bezoek zei ze vaak: "Leuk 
datje kwamme en je komme maar weer es." 

Het einde kwam ondanks haar 92-jarige leeftijd plotseling, maar we 
hebben allemaal afscheid van onze Moes kunnen nemen. 

Op I september 201 1 is Moes na het ontvangen van het sacrament van 
de Ziekenzalving overleden. 

Wij zijn dankbaar dat zij zolang bij ons is geweest. 

Zij is voor ons een voorbeeld en een moeder "Om nooit te vergeten". 


