
Ter dankbare herinnering aan 

Hendrika Johanna 
Geertruida Grondman 

weduwe van Gerrit Mekkelholt 

Zij werd geboren in Oldenzaal op 
1 mei 1911, zij overleed op 

24 oktober 2000 

Marielje, haar zuster, waar Rika altijd steun en 
hulp kon krijgen in moeilijke tijden, wilde als tekst 
op dit plaatje · 

Haar plaats is leeg, 
Haar stem is stil 
Wy zwijgen Heer 

Het is Uw wil. 

Marietje heeft afscheid moeten nemen van haar 
enige zuster. Dank zij hulp van inwonende fami
lieleden kon zij de laatste jaren regelmatig R1ka 
in het verpleeghuis bezoeken. Rika's levensweg 
ging over rozen met veel doornen. Rika hield van 
Gerrit en samen waren ze trouw aan elkaar en 
hebben ze op hun eigen manier vreugde en 

verdriet kunnen verwerken Toen Gerrit niet meer 
thuis kon zijn, heeft Rika hem nooit in de steek 
gelaten. Trouw ging ze hem opzoeken in Raalte 
en Beekbergen. Niets was haar teveel. Toen 
Gerrit nog vrij onverwachts, 18 iaar geleden, 
heenging kon zij haar leven inhoud geven met 
overgrote gastvrijheid. Ze was gelukkig met ieder 
bezoek en dankbaar aan Marietje, dat zij bij haar 
en door haar altijd een thuis kon vinden. Haar 
geloof in de verrezen Heer was zo diep gewor
teld dat zij veel over had voor de aankleding van 
het interieur van de kerk in Lonneker. Blijvend 
heeft zij daaraan gedacht. Teleurstellend was het 
dat zij 8 jaar geleden door ziekte niet meer in 
haar vertrouwde omgeving kon blijven. Toch 
moet zij door het vele bezoek in Oldenhove ge
voeld hebben dat ze niet in de steek gelaten 
werd. De laatste jaren verliepen moeizaam voor 
haar; haar levenslicht in tergend langzaam uitge
gaan, dank zij de goede zorgen 1n Oldenhove. 
Haar stem is nu stil. Wij zwijgen Heer ". en wij 
bidden: 

"Moge zij na een veel bewogen leven nu de rust 
en vrede vinden bij de verrezen Heer". 

Rotsvast heeft zij in Hem geloofd en op Hem ver
trouwd in goede en kwade dagen. 

Voor uw meeleven en meegaan op haar laatste 
gang op aarde danken wij u hartelijk. 

Marietie V1ssched1jk-Grondman en familie 


