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In dankbare herinnering aan 

MARIA CATHARINA GROOTHOLD 
weduwe van Johannes Henricus Hartgerink 

Zij werd geboren op 3 oktober 1899 te 
Hengelo. Gesterkt door het Sacrament van 
de Zieken overleed zij op 19 juli 1990 te 
Delden. In haar parochiekerk van de H .H. 
Petrus en Paulus te Hengevelde vond de 
uitvaart plaats op 24 juli, waarna zij werd 
begiraven op het parochiële kerkhof aldaar. 
Het is de moeder, die de sfeer in het gezin 
maakt. Hiervoor is nodig, dat zij zich vol
ledig inzet. Onile Moeder en Oma gaf zich 
niet alleen binnenshuis, zij moest ook bui
tenshuis dikwijls voorop. Als vader weg was 
om melk te rijden, dan was het haar beurt 
om te zorgen dat het met de varkens, koei
en en kippen goed afliep. En wij mogen ge
lukkig zeggen, dat zij ook dubbel genoot 
van deze dubbele taak. 
Moeder mocht aan zeven kinderen het le
ven geven. Samen met vader mocht zij zien, 
dat haar kinderen hun eigen plaats vonden. 
Aan 34 kleinkinderen werd het levenslicht 
geschonken, en aan 6 achterkleinkinderen. 
leder van ons blijft zich herinneren, dat 
zij bij verjaardagen en gelegenheden graag 
op bezoek kwam. De bezoekjes van oma 
waren gezellig. Zij praatte graag. En voor 
het leggen van een kaartje was zij altijd 
te vinden. 
Op een hele natuurlijke manier heeft zij 
oud mogen worden. Zij kon blijven wonen 
bij haar zoon en schoondochter en hun ge
zin. Daardoor bleef zij de seizoenen van 
het jaar volgen. De bloementuin en de 
groentetuin geven aan, welke tijd van het 

jaar we hebben. En het wel en wee van 
het vee ontging haar niet. Daarvoor had 
zij veel te veel hart voor het bedrijf. 
Zo bereikte zij de leeftijd van de sterken. 
De laatste twee jaar was de verzo,rging thuis 
niet meer mogelijk. Zij moest naar Delden, 
waar zij gelukkig aan een nieuw leventje 
wende. Dankbaar heeft zij zich laten ver
wennen. Zij geloofde sterk, dat wij ons le
ven niet in eigen hand hebben. Ons leven 
en heel de wereld om ons heen is in Gods 
Hand, en daardoor was het voor haar niet 
moeilijk om tot overgave te komen . Vol 
vertrouwen mogen ook voor haar de woor
den van Christus klinken: ,,Vader, in uw 
Handen beveel ik mijn geest". 
Heer onze God, geef dat wij inspiratie blij
ven vinden in het leven van onze Moeder 
en Oma. Wij blijven dankbaar voor alles. 
Schenk aan haar de eeuwige rust, het 
eeuwig licht en het eeuwige leven, nu wij 
haar aan U moeten toevertrouwen. 

Amen. 

Voor Uw blijk van medeleven, ondervonden 
tijdens haar verblijf in het verpleegtehuis 
St. Elisabeth en na het overlijden van moe
der en oma, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

fam. Hartgerink 


