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In liefdevolle herinnering aan 

Marietje 

Groothuis - Hampsink 

weduwe van Bennie Groothuis 

Ma werd geboren op 1 augustus 1940 te Losser. 
Na te zijn gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving is ze overleden op 18 augustus 
2014 te Hengelo. 

Na de gezongen uitvaartviering op zaterdag 
23 augustus in de St. Plechelmuskerk hebben we 
wij haar begeleid naar haar laatste rustplaats op 
de R.K. Begraafplaats te Deurningen. 

Ma groeide op in een gezin van zeven kinderen. 
In oktober 1970 trad ze in het huwelijk met 
Bennie Groothuis. Ze kregen drie kinderen en 
vier kleinkinderen . Sinds november 1992 toen pa 
overleed, stond ze voor de zware taak haar 
kinderen alleen op te voeden . Door haar sterke 
persoonlijkheid is ze daar volledig in geslaagd. 

Ruim vij f en een half jaar geleden werd ze 
geconfronteerd met een ernstige ziekte. Wat 
heeft ze gevochten om zo lang mogelijk bij haar 
kinderen, kleinkinderen en de honden Max & 
lee te kunnen blijven. 

Met de kleinkinderen speelde ze vaak gezel
schapsspelletjes. 

De vakanties met de Zonnebloem deden haar 
goed. In juni j .1. was ze nog graag weer een keer 
mee gegaan, maar door haar ziekte moest ze 
dit helaas afzeggen. 

Ma kon intens genieten van haar tuin. Haar 
moestuin was haar grootste hobby en het 
frustreerde haar dat ze de afgelopen twee 
zomers niet in de tuin kon werken. Toch bleef 
ze zeer betrokken bij alles in en om het huis. 
Haar kinderen namen deze taak over zodat ze 
toch nog van haar passie kon genieten. 

Ma was met kleine dingen tevreden en ze was 
heel blij met de mensen die de tijd namen om 
bij haar op bezoek te gaan voor een praatje en 
een kop koffie. 

Wij willen iedereen bedanken die ma, maar ook 
ons op welke manier ook, hebben gesteund 
tijdens haar ziekte en na haar overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 


