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Ter herinnering aan 

Berendina Johanna Groothold 

Geb. 23-08-1903 te Beckum 
Overleden 19-09-1997 te Bentelo 

;. , Dina Groothold, beter bekend als "Bosch Dina" werd geboren 
in Beckum en verhuisde in 1911 met haar familie mee naar 
Bentelo. 
Na een periode in betrekking te zijn geweest bleef Dina na het 
overlijden van haar moeder thuis op de boerderij. 
Huishoudelijk werk, de tuin en het agrarisch werk hebben haar 
verdere leven beheerst. Een correcte, hardwerkende gelovige 
vrouw, goed voor mensen maar ook goed voor dieren. 
Het vee, de varkens, de kippen, de hond en de katten konden 
zich geen betere bazin wensen. 
Samen met haar broer Bernhard heeft ze vele jaren gewerkt 
op de boerderij aan de Grootholdsweg, in de oorlog eten ver
strekkend aan mensen uit de stad en onderdak biedend aan 
evacués uit Rotterdam en de Betuwe en later voor de kost
gangers Jan van Otten en Bernhard Vos die beide een "thuis" 
vonden bij Dina en Bernhard. 
Dina toonde altijd belangstelling en betrokkenheid als er een 
nieuwe schuur werd gebouwd en als er biggen of kalveren 
werden geboren. 
Ze wist dat stilstand achteruitgang betekende en kon ondanks 
haar hoge leeftijd heel goed meeleven met economische en 

technische vooruitgang. 
Het geloof speelde een heel belangrijke rol in haar leven. Tot 
haar 90e jaar trouw naar de kerk en toen dat echt niet meer 
kon, via de kerkradio elke H. Mis aandachtig deelnemend. 
Missie-Kerk en Rode Kruis waren de goede doelen waaraan 
ze veel geschonken heeft onder het motto van "Dee doot 't er 
wat goods met en ik kann 't toch nig met nemm'n". 

Het overlijden van Dina Groothold brengt voor ons een 
vreemd gevoel met zich mee. Wanneer je iemand op zo hoge 
leeftijd vredig en voldaan ziet sterven en wanneer het boven
dien niet onverwacht is, dan zeg je "het is goed zo". 
Toch dringt pas dan het besef tot je door dat je iemand defini
tief kwijt bent. Iemand die meer dan 11 jaar een vaste schakel 
in je gezin is geweest en die vooral de laatste jaren toen ze 
steeds meer zorg en aandacht nodig had, de spil was waar 
alles om draaide. Wanneer van zo iemand waardering, voor 
met name Antoinet, uit gaat en ze gaat zich aan je hechten en 
duidelijk laat blijken dat ze het liefst tot het laatst toe in haar 
vertrouwde omgeving is dan voel je op het moment van ster
ven iets wegglippen iets ongrijpbaars, dan weet je dat je iets 
kwijt bent en dat alles anders zal worden. 

Moge het leven van Dina in veel opzichten een voorbeeld voor 
ons zijn en dat zij bij de Heer de rust en de vrede vindt waar
op zij zo vurig hoopte. 

Voor al uw blijken van medeleven tijdens haar ziekbed en na 
haar overlijden willen wij een ieder hartelijk danken. 

Fam. Pierik 


