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In dankbare herinnering aan 

Geertruida Johanna Rikmanspoel 

echtgenote van 
Gerardus Johannes Groeneveld 

Zij werd geboren op 16 december 1907 te 
Albergen. Na een geduldig gedragen lijden over
leed zij, voorzien van het Sacrament der Zieken op 
31 december 1993 in het Twenteborg-ziekenhuis 
te Almelo. 
Na de plechtige uitvaart in de parochiekerk van de 
H. Pancratius. hebben we haar te ruste gelegd op 
het parochiêle kerkhof te Tubbergen op 5 januari 
1994. 

Een zorgzame en vrome vrouw moeder en oma is 
van ons heengegaan. Haar leven stond in het 
teken van arbeid en zorg voor haar man. kinderen 
en kleinkinderen. 
Ze vroeg weinig voor zichzelf en had altijd aan
dacht en belangstelling voor anderen. Vi1f jaar 
geleden werd ze getroffen door een hersenbloe
ding. waardoor ze geconfronteerd werd met ern
stige lichamelijke beperkingen. Haar ziekte droeg 
zij op voorbeeldige wijze, gesterkt en getroost 
door haar diepe geloof. Ze voelde zich gedragen 
door God en door Maria tot wie zij zich d1kwi1ls 
richtte in gebed. 

Ondanks haar handicap bleef zij openstaan voor 
alles wat er om haar heen gebeurde. Vooral het 
wel en wee van haar kleinkinderen volgde ze met 
grote interesse. Ze genoot van de kleine uit1es, de 
verjaardagen en de wandelingen met de rolstoel. 
Door de liefdevolle zorg van de thuiszorg. maar 
vooral van haar man en kinderen kon zij thuis 
blijven, in haar vertrouwde omgeving. Hier was ze 
heel dankbaar voor. 
Deze zomer 111erde ze nog met man, kinderen. 
kleinkinderen en tamme het gouden huwelijks
feest. De laatste weken verslechterde haar ge
zondheid. Voorzien van het Sacrament der Zie
ken, overleed zij op vrijdag 31 december in het 
Twenteborg·ziekenhuis Ie Almelo. 
Nu mag Ztj voor altijd delen in Gods liefde en 
vrede. 

Lieve vrouw, moeder en oma. we zullen ie missen 
maar we gunnen je de rust en de vrede in de 
Hemel. 
Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en 
betekend. Door de band van de liefde blijf je voor 
altijd met ons verbonden. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar 
ziekte en na het overlijden, zeggen wij U hierbij 
onze oprechte dank. 

G. Groeneveld 
Kinderen en kleinkinderen 
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