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Een vrome gedachtenis aan 

GEZINA GROOTELAAR 
weduwe van 

JOHANNES IiEMMER 
Zii werd geboren 20 okto ber 1867 te Lang eveen. 
Op haar hoge ouderdom van 93 jaar is zii, hele
maal voorbereid en gesterkt door de Sacramenten 
der Kerk, ru stig van ons heengegaan op 11 jul i 

1961. W ij hebben haar 14 juli begraven op het 
r.-k. kerkhof te Vasse. 

"Het komt eenmaal", zei ze vaak maar het leek 
haast niet te komen. Zii had hier al iets v.'.ln het 
eeuwig leven, waar z ij nu is heengegaan. 
Waar zij het meest aan heeft gedacht, dat was 
aan God, onze Heer. Op Hem stelde zij al haar 
vertrouwen, tot Hem bad zij vele ogenblikken van 
de dag, zij ha d er verd riet van, toen zij niet meer 
naar de kerk kon, op haar gezicht kwam een gl imw 
lach, als de priester bij haar kwam, om haar de 
H. Communie te brengen, zij was zelfs bl ii, toen 
de priester haar kwam sterken met de sacramen
ten der zieken, om haar kracht te geven voor de 
toch t naar de hemel, b ij Ood die zij zo li ef had. 
Haar hele leven stond in de dienst van de a nd er. 
Al jong begon zii te helpen bii aller lei werk, bij 
allerlei mensen. Ziî dacht daarbij meer aan de 
ander, dan aan haar e igen gering voordeel. Wat 
zij jong geleerd heeft, heeft zij tot in haar hoge 
ouderdom volgehouden, uitgeput heeft zij haar 
leven aon God teruggegeven. 
Zii is voor ons een voorbeeld van tevredenheid 
en blijhe id, was zo gemakkeli!k en plezi erig voor 
haar omgevi ng, vooral is zii een voorbeeld van 
ge loof e n vert rouwen op God. Lieve moeder, groot
moeder en overg rootmoeder, w ij zullen u niet ver
geten , gij hebt zoveel voor ons gebeden, blijf aan 
ons denken, nu u bent bij God in de hemel. 

Rust in vrede. 


