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In dankbare herinnering aan 

JOHANNA ANTONIA GROBBEN 
(Toos) 

echtgenote van 

GERRIT MARINUS KEUPINK 

moeder van KARLIE en HARALD 

Zij werd geboren op 20 augustus 1924 te 
Borne. Vrij plotseling overleed zij te Hengelo 
op 25 november 1993 na voorzien te zijn van 
het Sacrament der zieken. 
Na een gezongen Eucharistieviering in de 
St. Plechelmuskerk te Deurningen hebben wij 
haar op 29 november ten ruste gelegd op het 
kerkhof a 1 daar. 

De wil om te leven was ongebroken. 
De kracht om te leven was verbruikt. 

Deze beide zinnen typeren haar leven. 
Ze was een vrouw die heel graag leefde, 
en die aan dat leven inhoud gaf door heel 
veel aandacht aan ons te schenken. 
Haar man en haar twee zonen stonden altijd 
bij alles centraal. 
Er ging geen dag voorbij zonder dat er op 
enigerlei wijze kontakt was geweest. 
Zij koesterde een heel hechte band met ons. 
Daar leefde zij van dat had ze nodig. 
In de buurt waar zij woonde was zij zeer 
gezien, dat was te danken aan haar hulp
vaardige instelling, altijd was zij bereid om 
hulp te bieden. en met een luisterend oor 
zich open te stel len voor de nood van de 
ander. 

Zij was gewend op de markt te staan en 
dat deed zij graag met een helder inzicht 
en een gevoel voor orde en netheid. 
Haar enige hobby waren haar dieren die ze 
bij huis had. 
Sinds een half jaar ging het niet goed met 
haar gezondheid zij wist heel goed wat er 
met haar aan de hand was maar als een goed 
gelovige vrouw heeft zij nooit klagend dat 
aanvaard. 
Heel rustig maar toch vrij plotseling is zij 
in haar slaap overgegaan naar het licht van 
de eeuwige dag. 

Mijn dierbare vrouw en lieve moeder bedankt 
voor alle zorgen die je aan ons hebt gegeven, 
jou goede werken zullen wij altijd in ons 
hart meedragen. en moge de Heer van leven 
en dood jou hiervoor belonen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
haar ziekte en na het overlijden van mijn 
vrouw en zorgzame moeder danken wij 
hartelijk. 

Gerrit Keupink 
Karlle · Sandra 
Harald 


