
In dierbare nagedachtenis aan 

WILHELMINA CHRISTINA DE JONG 
weduwe van 

Hermaous Bernardus Groeoeveld 

Zij werd geboren te Losser 13 januari 1916. 
Gesterkt door hel sacrament der zieken over
leed zij in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal 
26 januari 1978. Haar gestorven lichaam heb
ben wij 30 januari d.a.v. te ruste gelegd in het 

parochieel kerk hof te Denekamp. 

• Mogen Gods engd.-n u begeleiden naar het 
Paradijs; mogen de martelaren u opnemen als 
ge daar aankomt en u verder brengen naar de 
heilige stad van het hemelse Jeruzalem; en moogt 
ge daar de eeuwige rust genieten in de Vrede· . 
Zo hebben WIJ biddend overwogen in de litur
gie van de Kerk toen wij haar vergezelden bij 
het laatste bezoek aan de parochiekerk; roen 
wij aan deze zijde van het graf afscheid van 
haar hebben genomen nu zij uit onze aardse 
gezichtskring is verdwenen. 
Deu rijke gedachte mag ons tot een milde 
troost zijn nu we inderdaad afscheid van haar 
moeten nemt'n. Dat afscheid valt ons echt zwaar 
omdat zij naar menselijke berekeningen al zó 
vroeg van ons moest heengaan, nadat zij door 
een dodelijke slag geraakt was en beterschap 
helaas niet meer mogelijk was. Wij hadden 
haar zo graag oog vele jaren bij ons gehad, 
ia onze familiekring, temidden van haar kin
deren aan wie ze zo gehecht was. En boven-

dien : Een mens verliest zijn moeder altijd te 
vroeg: een moederhart en moederhanden zijn 
niet te vervangen. 
Mijn geliefde kinderen en dierbaren : Ik ga jullie 
nu verlaten. Helaas moest her afscheid vrij plot
seling en onverwacht zijn. Maar ons afscheid 
is niet voor eeuwig, want in de hemel wacht 
ik, samen met vader. op onze hereniging en 
eeuwig volmaakt geluk. Moge het goede dat 
vader en ik voor jullie deden navolging vin
den, in liefde tot de medemens en trouw aan 
God. Vaartwel en tot wederziens . 

Moeder Maria, breog onze moeder oaar 

uw Zoon Jezus, amen. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 

overlijden van onze beminde moeder, behuwd

moeder en oma betuigen wij u onze harte

lijke dank. 

Fam. Groeneveld-De Jong 

Df.NEKAMP, januari 1978 
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