
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

Hendrika Wilhelmina Theresia 
Gröniger 

echtgenote van 
Albert Hatzmann. 

Zij werd op 10 februari 1930 te Los
ser geboren. Getekend met het kruis 
van de ziekenzalving is zij plotseling 
op 6 december 1989 van ons heenge· 
gaan. Na de Eucharistieviering in de 
parochiekerk van de H. Maria Geboorte 
te Losser op 9 december, hebben wij 
haar begraven op ons kerkhof. 

Volkomen onverwacht is Trees uit het 
leven weggerukt. Alles was zo mooi. 
Maar het mocht niet zo blijven. God, 
hoe is het mogelijk? Waarom zo plot· 
seling ? Waarom mocht dit niet langer 
duren ? Vele vragen komen op ons af 
waarop wij geen antwoord weten. 
Zij was een vrouw van stipte orde en 
tijd, hetgeen zij ook vroeg van haar 
huisgenoten. In moeilijke tijden klaag
de ze nooit. Zij overwon de moeilijk
heden door aan te pakken en door te 
zetten. 
Haar werk in de slagerij was haar 

hobby, daarna wachtte het werk i~ 
huis. Heel haar leven lang nam ze wel· 
nig vrij voor zichzelf en als de dag 
ten einde was, was zij na gedane ar
beid het liefst thuis. 
Ondanks alle drukte was en werd er 
tijd gemaakt voor haar gezin. Nooit 
was haar iets teveel. 
De kleinkinderen konden zich geen 
lievere oma wensen. 
Als verslagen mensen nemen wij van 
haar afscheid. En wij doen dat als ge· 
lovige mensen, zoals zij ons in dat ge· 
loof is voorgegaan. Wij mogen er op 
vertrouwen dat de Heer haar leven zal 
voltooien met een geluk dat nooit zal 
eindigen. In dat geluk zullen wij elkaar 
terugzien. 
Rust in vrede en bedankt voor alles. 

Voor uw meeleven in de moeilijke da
gen, rond haar sterven, voor uw aan
wezigheid bij de uitvaart en begrafe
nis zijn wij u zeer dankbaar. U bent 
een echte steun voor ons geweest. 
Wij hopen dat u dat ook zult blijven 
in de komende tijd. 

A. Hatzmann 
kinderen en kleinkinderen 


