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In dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Hendrika Grondman 

sinds 1989 weduwe van 
Johannes Bcrnardus Visschcdijk 

Zij werd geboren op 6 januari 1907 te Losser. 
Op 14 juli 2003 overleed zij in Beuningen op de 
gezegende leeft ijd van 96 jaar. 
Op donderdag 17 juli hebben we tijdens de 
Uitvaartviering in onze parochiekerk afscheid 
van haar genomen en haar lichaam te ruste ge
legd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Marie verloor al op 6 jarige leeftijd haar moeder. 
Marie had een jongere zus waar ze aan gehecht 
was. In de oorlogsjaren leerde zij haar man Hannes 
Visschedijk kennen. In 1946 trouwden ze en 
gingen ze aan de Achtermaatsweg in Beuningen 
wonen. In 1976 kwamen Marian en Henk naast 
hen wonen. Ze leefden mee met de gcboo11c en het 
opgroeien van de kinderen die hun leven aange
namer maaJ...'ten. Na het overlijden van haar man 
kwam er een leegte in haar leven en steunde ze 
steeds meer op Marian en haar gezin. Door de 
goede verzorging \'an haar huisge;oten kon zij tot 
het einde van haar leven zelfstandig bl ijven wo;1en. 

Ze was een intell igente wouw. die betrokken was 
met haar medemensen en vele felicitatie kaai1en 
heeft verstuurd verrijkt met een eigen gedicht of 
spreuk. Ze was teHeden met alles wat zij om zich 
heen had de aanwezigheid van haar huisgenoten. 
Marian. Henk, hun kinderen en de huisdieren. Ze 
genoot van de bezoekjes van familie en de vele 
kemlissen. die zij had. Ook het lezen van de krant 
sloeg ze geen dag over. Het hield haar op de 
hoogte van wat er in de maatschappij gebeurde. 
Haar leven heeft altijd in het teken van het geloof 
gestaan. Dagelijks bad ze de rozenkrans. Toen ze 
niet meer naar de kerk kon. kreeg ze kerkradio. 
Hiervan was zij een zeer trouwe luisteraar. Zo 
bleef ze verbonden met de parochiegemeenschap 
van Beuningen. Nu zij van ons is heengegaan bid
den wij dat God op wie zij haar hele leven heeft 
vertrouwd zich nu over haar mag ontfermen en 
dat zij mag rusten in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze dierbare 
overledene, zeggen wij u hartelijk dank. 

Marian en Henk Koop 
Dennis en Chamal 
Mi/ja en Patrick 
ll'rmdie en Martijn 




