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Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar om 
haar l ange leven, gedenken we onze lieve 
moeder en oma 

t Johanna Maria 
Groot-Körmelink 
sinds 30 juli 1965 weduwe van 
Gradus Johannes Menslnk 

Zij werd geboren te Ammeloe (DuHsland) op 
15 maart 1902. Nog onverwacht moesten we 

r afsche,id nemen te Beckum op ?6 mei 1990. 
We hadden haar voor het laatst in ons 
midden tijdens de uitvaart in de kerk van de 
H. Blasius te Beckum op donderdag 31 mei 
1990, waarna we haar lichaam te ruste hebben 
gelegd op het parochiek'erkhof. 

HET ENIGE HOUVAST 

Wanneer je n,iet meer bidden kunt , 
en alles in je hart lijkt dood; 
wan'neer je staat op 't dode punt , 
en niemand weet iets van je nood. 

Wanneer je zoekt naar een houvast, 
- want God lijkt soms zo eindloos ver 
wanneer je moedeloos torst je last, 
en aan je hemel blinkt geen ster, 

Wanneer de '1-iefste mens ontviel, 
wanneer God vroeg je mooist bezit : 
luister dan maar en wacht en kniel 
't Is Gods Geest zelf die voor je bidt, 

De woorden van " Het enig houvast" zijn voor 
ons een troost , nu moeder en oma nog on
verwacht van ons is heengegaan. Ze heeft 
haar leven een zware last meegetorst. Het 
was voor haarzel f, maar ook voor haar naas
ten zwaar, zeker de laatste 10 jaar, toen ze 
ziek werd. Daarvoor was zij een mens die 
hie,ld van alles wat leeft, groeit en bloeit. 
Toen was ze gastvrij en ze.i heel gauw : " Toe 
nemt nog wat " . Zij had graag mensen om 
zich heen en kon heel moeilijk alleen zijn. , 
Bovendien was ze bang dat een ander ·tekort · 
zou komen. Moeder had een heke,I aan roni
me•l en heeft er wat af gepoetst. Gelovig als 
ze was, leefde bij haar een grote angst van 
het niet goed doen. Volgens haar zeggen 
was ze bang gema; kt voor God. Hoewel ze 
e•en vurig Maria-vereerster was, had ze het 
idee dat Maria haar niet meer aan wilde 
kijken. Ze vond het zelf jammer dat ze zo 
was, maar " ik kan er ook niets aan doen!" 
De laatste dagen zei ze vaak : " Het is wel 
goed " . Bij ons verdriet om haar heengaan 
zeggen we ook dat het goed is en we ver
trouwen erop dat zij nu haar plaats heeft 
mogen innemen bij God en bij Hem tot rust 
is gekomen. 

Allen die voor moeder en oma veel hebben 
betekend en die ons in deze dagen tot steun 
zijn , zeggen we heel hartelijk dank. 

De famil ,ie 


