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Een dankbare herinnering aan 

Marie Groeneveld 

Zij werd gebor-en op 31 augustus 1914 te 
Ootmarsum. Door het Sacrament van de 
Doop werd zij geplaatst op de weg van 
Christus. Zij is ons door de dood ontvallen 
op 26 september 1991. Marie hield van het 
leven en het kostte haar moeite er afscheid 
van te nemen. Zij ontving het Sacrament 
van de Ziekenzalving op dinsdag 24 sept. 
Omdat zij een zeer gelovige vrouw was zal 
ze kracht geput hebben uit dit sacrament. 
Na een uitvaartdienst op 1 oktober in haar 
parochiekerk hebben we haar te ruste ge-

legd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Marie had de qave blijdschap. zij hield van 
de kleine vreugden die het leven biedt. 
Zij was een zeer zorgzame vrouw. als be
wijs daarvan kan dienen. dat na het vroege 
overlijden van haar moeder zij met haar zus 
Siny voor het gezin bleven zorgen. 
Deze grote verantwoordelijkheid heeft haar 
hele leven getekend, maar kon haar vreugde 
niet wegnemen. Zij was vrijgevig en gaf 
weg wat ze kon missen. Zij was behulp
zaam en muntte uit door vriendelijkheid. 

Deze goede eigenschappen waren ·n vrucht 
van de gaven der H. Geest die haar waren 
geschonken bij de H. Doop en verder ge
cult iveerd door een intens gebedsleven. 
Ze beleefde haar geloof op Twentse w!jze, 
rustig en volhardend, zonder veel uiterlijk 
vertoon. De jaarlijkse bedevaart naar Keve
laer was een hoogtepunt in haar leven. 
Marie heeft nu het einddoel van haar leven 
bereikt de ontmoeting van haar Verheer
lijkte Heer en de ontmoeting met haar 
familieleden die haar zijn voorgegaan. 

Marie rust in vrede. 

O. L. Vrouw van Kevelaer, troosteres der 
bedroefden, bid voor ons. 

Wij danken U hartelijk voor uw medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve zus. schoonzus en tante. 

De familie 


