


Groot is de leegte die zij achterlaat, 
Mooi zijn de herinneringen die blijven. 

MARIA JOSEPHINA 
GROOTHUIS - PEGGE 

Echtgenote van Bennie Groothuis 

Zij werd geboren op 17 december 1934 te 
Lonneker. Zij overleed op 7 juni 2010 in het 
ziekenhuis te Hengelo na voorzien te zijn 
van het H. Sacrament der zieken. 
Na de uitvaart in de Raphael-Exodusparochie 
hebben we haar op 11 juni begraven op het 
kerkhof aan de Deurningerstraat in Hengelo. 

Marie is geboren in Driene in een gezin van 
8 kinderen. Zij was de jongste van 3 zussen 
en 4 broers. 
Op 16 september 1965 trad zij in het huwelijk 
met Bennie. Samen kregen zij twee zoons. 
Zij was een zorgzame en liefhebbende 
vrouw, moeder en oma. Niets was haar te 
veel, ze stond altijd voor iedereen klaar. 
Marie hield van gezelligheid en iedereen was 
welkom, haar deur stond altijd open. 

Haar grootste en trotste bezit waren haar 
kinderen en kleinkinderen. Hier deed ze alles 
voor. Deze kwamen bij haar niets tekort. 
Marie mocht graag kaarten, hartenjagen 
kruisjassen en jokeren, maar ook hield ze van 
het buitenleven rondom hun huis en geintjes 
uithalen. Ze had een groot gevoel voor humor. 
Gelovig was ze ook, al was ze niet kerkelijk. 
Liever stak ze thuis een kaarsje aan voor 
een Mariabeeldje. Ze was erg meelevend met 
iedereen. 
Regelmatig ging ze met Bennie naar het 
kerkhof om het graf van haar ouders te 
onderhouden. Dat vond ze erg belangrijk en 
deed ze met liefde. 

Marie, moeder en oma, je had graag nog bij 
ons willen blijven maar helaas liet je lichaam 
dat niet meer toe. 

Bedankt voor alles 
wat je voor ons hebt gedaan. 

Voor al uw belangstelling en medeleven na 
het overlijden van onze lieve vrouw, moeder 
en oma willen wij u hartelijk bedanken. 

Bennie Groothuis 
Kinderen en kleinkinderen 


