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Als dankbare herinnering aan 

JO HANNA GERR IDINA GROENER 

weduwe van 

JOHANNES BERNARDUS GERING 

Zij werd geboren te Losser 21 september 
1926. Gesterkt door de Sacramenten der zie
ken overleed zij te Enschede 7 april 1984. 
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk 
te Glanerbrug 12april 1984,hebbenwij voor
lopig afscheid van haar genomen. 

Goede God en Vader. we voelen ons verslagen 
bij het overlijden van onze lieve moeder en 
familielid . Lang hebben wij geleefd tussen 
hoop en vrees over de gezondheid van moe
der. Toch overviel ons nog haar sterven . 
Zwaar is ons verdriet. Wij zitten vol vragen. 
Toch wil len wij U. onze God en Vader. dan
ken voor het leven van haar in ons midden. 
Want zij was een zachte, lieve vrouw. Zij was 
een goede moeder voor haar dochter en ver 
loofde. 
1 n haar jeugd heeft zij hard gewerkt, geen 
moeite was haar te veel. In haar gezin was zij 
hartelijk en vol zorg. Ook voor andere mensen 
stond zij behulpzaam klaar. 
Zwaar was het kruis . omdat zij plotseling al
leen kwam te staan voor haar gezin, toen haar 

man overleed. Toch nam zij dapper de draad 
weer op en zette haar taak als moeder voort. 
Haar vreugde bestond in bewondering voor de 
natuur en in liefde voor alles wat leeft, plan
ten en dieren. Groot was haar hartelijke l iefde 
voor kinderen, bijzonder in de familie . Vin
dingrijk was zij in het verrassen met kleine at
tenties. Graag gaf zij weg wat zij maakte aan 
handwerk. Zo verspreidde zij om zich heen 
een sfeer van hartelijke liefde. 
Ondanks haar ziekte en ondanks veel pijn 
bleef zij dapper en had zij aandacht voor haar 
gezin; zij liet niet veel merken van haar lijden 
en haar vrees voor het afscheid. Toch weten 
wij, dat zij veel verdriet en veel zorg heeft ge
had en verwerkt. 
Ons respect voor haar is daarom des te groter. 
Zo kunnen wij de beste herinneringen aan 
haar bewaren. Ondanks ons verdriet, kunnen 
wij U, onze God en Vader, danken voor haar 
leven temidden van ons. Haar goede invloed 
bewaren wij in ons hart als een sterke her inne
ring en als een grote troost. 
Geef ons dat wij haar nagedachtenis eren, 
door haar in het vele goede na te volgen. 

Heilige Maria, Moeder van Christus, 
bid voor haar en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van onze lieve 
moeder, zeggen wij u hierbij onze oprechte 
dank. 

Marion en Lute 




