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Achter je ligt een leven van werken en plicht 

en juist dat bepaalde in alles 
jouw eigen gezicht. 

Flink was jij je hele leven, 
moedig ben je tot het einde gebleven. 

Flink wil je nu dat wij zullen zijn 
maar afstand nemen doet ons zo'n pijn. 

Met veel liefde blijven we denken aan 

Betsie Knippers - Gröniger 

die op 26 januari 1935 in Overdinkel 
geboren werd. Ze was gehuwd met 

Harry Knippers, die in 1990 overleed. 
Op 24 oktober 1999 overleed zij vrij 

plotseling. We hebben haar op 28 oktober, na 
de Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk 

in Losser, te rusten gelegd 
in het graf van haar man. 

Nu we zo plotseling afscheid moeten nemen 
van mammie, doen we dat met veel verdriet. 
Maar veel dierbare herinneringen zullen ons 
met haar blijven verbinden. Ze heeft altijd hard 
gewerkt en gezorgd voor haar gezin. Vele 
jaren stond ze in de groentezaak en daarnaast 
was ze er voor iedereen. 

Wat was ze gek met haar enige dochter Willy 
en haar schoonzoon Leo en niet te vergeten 
haar twee kleindochters. Ze hadden samen 
een hechte band. 
Toen haar man ziek werd heeft ze hem en ook 
opa, die in het gezin woonde, met veel liefde 
verzorgd. 
Nadat de groentezaak gesloten werd, verhuis
de ze naar een flat aan de overkant. Daar had 
ze het goed naar de zin. 
Ze leefde al jaren met een zwakke gezondheid 
en dat was niet gemakkel ijk, maar met haar 
wilskracht zette ze door, ze wilde zo graag bij 
ons blijven. 
Nu we haar uit handen moeten geven, doen 
we dat met veel verdriet, wat zullen we haar 
missen. Maar in ons hart zal ze verder leven. 
Moge God haar nu opnemen in Zijn Vreugde 
en Zijn Liefde. 

Mammie, bedankt voor al je liefde en zorg. 
Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, be
toond na het zo plotselinge overlijden van onze 
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma. 

Willy en Leo 
Bärbel en Robert 
Leonie en Roy 


