


Ter herinnering aan 

lrmgard (lnna) van der Gronden - Huitema 
Weduwe van 

Gerrit Jan van der Gronden 

Zij werd geboren op 27 oktober 1916 te Mettmann en is 

overleden op 7 juli 1996 te Losser, voorzien van het H. ,. 
Sacrament der Zieken. 

Na een Eucharistieviering in de Goede Herder hebben 

wij haar teruste gelegd op de Oosterbegraafplaats te 

Enschede. 

Ma, Mama, 

7 juli hield je leven op. 

"Met 16 kwam ik in Nederland", zo vaak hoorden we 

deze woorden", alleen in betrekking in Wassenaar''. 

Je was sterk en onafhankelijk, vol vertrouwen in 't leven. 

Je hield van de zee, de wind in je haren, de tochten door 

de duinen achterop de Harley Davidson. Je trouwde met 

papa en kwam in 1954 naar Enschede. 

"Met Robbie in de buik", zoals je zei, 17 maanden later 

kwam Maja. Twee kinderen zo verschillend, maar even 

geliefd. Je gaf ze de ruimte, liefde, maar bovenal je 

grenzeloze vertrouwen om zichzelf te zijn. "Leef je 

eigen leven", klinkt nog in onze oren. Bijna· 40 jaar 

Leeghwaterstraat 19, echt je eigen stekje, sigaretje 

onder het afdak, uitstapjes naar de stad. Je tuin vol 

bloemen, je hondje volgde je op de voet. Je hield zo 

van het leven omdat je het geluk in kleine dingen vond. 

Plots in 1993 veranderde je leven. Alles, maar dan 

ook alles heb je moeten inleveren. Sterke onafhanke

lijke vrouw, wat heb je ons veel geleerd. In een rolstoel 

in het verpleeghuis leerde je ons nog steeds te 

genieten van de kleine dingen. Uitstapjes naar buiten, 

een bloem, een bezoekje, een glimlach van je 

kleinkind. Zo leerde je ons het belangrijkste: 'Je kunt 

alles verliezen, maar verlies nooit jezelf, leef je eigen 

leven". 

Ma, mama, wat houden we van je. We zullen verdergaan 

met/even. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, tijdens 

haar ziekte en na haar overlijden, zeggen wij u hartelijk 

dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


