
Zoals zii leefde 
is zii heengegaan. 
Eenvoudig, tevreden 
en karaktervol. 
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Ter ·herinnering aan 

Helena Maria Groener-Masseling 
echtgenoot van Johan Groener 

Zij werd geboren op 17 mei 1918 te Denekamp. 
Na het ontvangen van het Sacrament van de Zie
ken is zij na een welbesteed en zorgzaam leven 
op 3 december 2000 rustig thuis in geslapen. Op 
donderdag 7 december hebben we tijdens de 
eucharistieviering afscheid van haar genomen en 
haar daarna te ruste gelegd op het R. K. kerkhof 
van de parochie Beuningen. 
Met grote dankbaarheid zien wij terug op het le
ven van mijn vrouw, van onze moeder en oma, die 
we zo lang in ons midden mochten hebben. Nu zij 
is overleden zijn wij ons er des te meer van be
wust welk een goede vrouw, moeder en oma zij 
voor ons allen geweest is . Zij was een hard
werkende vrouw die samen met haar man een 
mooi gezin heeft opgebouwd. Ze werden geze
gend met zes kinderen , voor wie zij een voorbeeld 
van zorgzaamheid was. Ook haar broer Jan, die 
bij hen inwoonde betrok ze in die zorg. Haar har
telijkheid en gastvrijheid hebben velen goed 
gedaan. Haar deur stond altijd open voor hen die 
een beroep op haar deden. Ze had belangstelling 
voor alles en allen. Met haar geestige opmerkin
gen bracht ze gezelligheid en vrolijkheid , want daar 
hield ze van. Ze was een echt gezelschapsmens. 

Door haar opgewektheid en belangstelling was ze 
het middelpunt van haar gezin. Tuinieren deed ze 
graag en menig stekje, gekregen van familie, bu
ren , vrienden en bekenden werd door haar gepoot 
en verzorgd . Marietje was een gelovige vrouw. 
Trouw bezocht ze de vieringen in de parochiekerk 
en jaren lang was ze lid van het parochiële dames
koor. Toen haar gezondheid de gang naar de kerk 
niet meer toeliet , ontving ze samen met haar man 
de communie thuis. Ook luisterde ze naar de kerk
radio. Zo bleef ze toch betrokken bij de parochie. 
De laatste 5 jaar waren niet de gemakkelijkste van 
haar ieven . Haar slechter wordende gezondheid 
maakte haar afhankelijk. Ze kon niet meer zorgen 
voor hen die haar dierbaar waren. Door de goede 
zorg van haar man Johan en van de kinderen kon 
ze toch thuis blijven wonen. Daar is ze op zondag
morgen 3 december, omringd door haar man en 
kinderen rustig ingeslapen . 
Goede God, Wij bedanken U, dat wij deze vrouw 
in ons midden mochten hebben. Nu vragen wij U, 
dat zij bij U de rust en vrede mag ontvangen. Ook 
bidden wij U dat wij de fijne herinneringen aan haar 
mogen bewaren en elkaar mogen blijven bemoe
digen en steunen. Amen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze 
moeder en oma zeggen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Groener 


