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Ter dierbare gedachrenis aan 

Maria Joham1a van der Ham-Groeneveld 

"Marie" 

wed. van Hendrikus van der Ham. 



l.e werd geboren op 11 mei 1921 te Lattrop. 
Ze is overleden op 1.3 januari 2001 te Hengelo. 
Ka een gezongen uirvaarrviering hebben we 
haar op 1 ï januari 2001 te rmte gekgd op het 
parochiële kerkhof ce Deurningen. 

Ome moeder was een vrolijke, lieve en zorg-zame 
vrouw. In 1951 trouwde ze mcr Hendrik v;u1 der 
Ham en ging ze in 'l lasselo' wonen. Daar werden 
hun drie kinderen geboren. Maar 'Lamop' bkefhaar 
altijd trekken. Dat bleek nog eens bij de grote reünie 
van vorig jaar. Voor ons stond moeder altijd klaar, 
met van alles, niets was haar teveel. Z ij hield niet van 
onenigheid en zei vaak: 'Spreken is zi lver, zwijgen is 
goud'. Eigenlijk was moeder het liefsc thuis, waar ze 
voor veel mensen, in al haar eenvoud, een hartelijke 
plek wist re maken. Niemand mocbr voor een 'dichte 
deur' komen. Voor veel mrnsen maakte ze kleding, 
wam dac was een grote hobby van haa r. Toen vader 
al vroeg niet meer kon werken, heefr ze hem altijd 
terzijde gesraan, en vooral de laacsre jaren veel wrg 
aan hem besteed. Ze cijferde ûcll7.elf lic,·er weg. 
Nadar vader was overleden, duurde her een tijd voor
dat ze haar leven weer op wist te pakken. Als oma be
zorgden de vijf kleinkinderen haar veel blijdschap. 
Ook in her jonge gc:zin van Louis en Carla vond 1e 
mede een nieuwe kvensinvulling. Terwijl ze eigenlijk 
geen ziekte kende, is ze na een korre ziekenhuisop
name, in het bijzijn van ons en haar naaste familie, 
na her onrvangen van de Zickemalving, gestorven. 
Wij hopen en vertrouwen erop dat zij nu haar nm 
mag vinden bij pa. 

leder d ie rond het overlijden van onze wrgzame 
moeder en lieve oma met ons heefr meegeleefd wil
len we daarvoor hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 


