
Een moeder sterft altijd te vroeg. 
Al wordt zij nog zo oud. 

Maar als de jaren tellen gaan. 
Ze ziek wordt. moe en oud. 
Vind je dat ze rusten mag. 
Omdat je van haar houdt. 

WiJ bewaren een fijne herinnering aan 

GEZIENA ALEIDA ROELOFS 

weduwe van Gerardus Bernardus Groeneveld. 

Zij werd geboren te Breklenkamp op 24 oktober 1907. 
Voorzien van het sacrament der zieken, overleed zij op 
13 augustus 2000 op de leeftijd van 92 jaar in het ver-

pleegcentrum Twente Oost te Losser. 
Op 18 augustus d.o.v. hebben we tijdens een viering van 

de H. Eucharistie afscheid van haar genomen, waarna 
we haar te ruste hebben gelegd bij haar man op het 

parochiekerkhof te Lattrop. 

We nemen afscheid van een vrouw die geprobeerd heeft 
haar leven goed te leven. Zij was moeder van een groot 
gezin en juist in een tijd dat armoede en ontberingen niet 
vreemd waren in de gezinnen. 
Zij heeft samen met haar man en later met de kinderen 
hard gewerkt om haar dagelijks brood op tafel te hebben. 
Op jonge leeftijd is ze al op de boerderij van haar oom en 
tante gekomen, waarna ze later trouwde met Gerard 
Groeneveld. 
Samen met haar man heeft ze elf kinderen groot ge
bracht. Na het overlijden van haar man heeft ze toch nog 
kunnen genieten van een onbezorgde oude dag, vooral 
dankzij Jan en Sieny. 

Moeder was een diepgelovige vrouw. ze had een diep 
vertrouwen in Maria. Meer dan 40 keer is ze naar Keve
laer geweest en eenmaal naar Lourdes. 
Breien dat was een grote bezigheid voor haar, de hele 
familie draagt haar sokken. 
Voor spelletjes zoals dobbelen. bingo, Yahtzee was ze 
altijd te vinden. Ook hield ze van t.v. kijken , vooral sport
uitzendingen waren favoriet bij haar. 
Boerin was ze in hart en ziel , niets van wat er op de 
boerderij gebeurde ging haar mis. Elke dag liep ze wel 
een keer door de stallen. 
Trots was ze op haar elf kinderen en ook veel hield ze 
van haar 32 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. 
Ook de bejaardensoos was een niet te missen uitgaans
middag voor haar. 
Tot op hoge leeftijd was zij sterk en gezond. De laatste 
jaren liet het geheugen haar in de steek, dat wist ze maar 
al te goed. 
Zodoende heeft ze haar laatste levensjaar dan ook door
gebracht in het verpleeghuis Twente Oost te Losser, 
alwaar ze liefdevol werd verzorgd tot ons aller tevreden
heid. 
Haar diep geloof gaf haar kracht om te leven. Maar dat 
leven heeft ze nu moeten los laten. In alle rust is ze in
geslapen en die rust heeft ze verdiend. 

Lieve moeder en oma, 
nu u niet meer bij ons bent beseffen we des te meer wie 

u was en wat u voor ons betekende. 
Wij bidden dat u bij God vrede vindt samen met vader. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens haar ziekte en na 
het overlijden van onze moeder en oma zeggen w ij u 
onze hartelijke dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


