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Echtgenote van Willie Grol 

Na een lang leven, waarin zorgzame liefd e en gastvrijheid 
centraal stonden, is mijn echtgenote en onze lieve moeder, 
oma en overgrootoma van ons heengegaan. 

Catrien Grol-Setz, ook wel Zusse genoemd, groeide op aan 
de Kerkweg te Erica, waar haar vader een boerderij had. 
Muziek, zang en theater speelden een belangrijk rol in haar 
leven. Daarin wist zij zich goed te uiten. Tijdens een 
toneelvoorstell ing in Barger-Oosterveld leerde ze Willie 
Grol kennen. Op 23 september 1950 gaven zij elkaar, in het 
sacrament van het huwelijk, bun onvoorwaardelij k ja
woord. Ze gingen wonen in Nieuw-Dordrecht. Via Nieuw
Amsterdam vestigden ze zich uiteindelijk in Erica. Catrien 
was weer terug op het dorp waar ze was opgegroeid . 

Samen met Willie en de kinderen ging ze wonen in een 
gedeelte van het ouderlij k huis. Later, toen Willie werk 
vond bij de AKZO, bouwden ze een nieuw huis aan de 
Kerkweg. Hier breidde het gezin zich verder uit met de 
geboorte van nog twee dochters. Ze hield met hart en ziel 
van Willie van haar zoon en vij f dochters. Later in de tijd 
zou ze met liefde en interesse haar 17 kleinkinderen en 
6 achterkleinkinderen omringen. Het laatste achterklein
kind werd twee dagen voor haar overlijden geboren. 

Catrien Grol hield van gezelligheid. Een gezelligheid die 
vooral werd beleefd in het samenzijn met anderen. In huize 
Grol werd, onder haar leiding, veel gesjoeld en kaart 
gespeeld. Ze speelde gitaar en mondorgel, zong vroeger 
met haar beide broers en later in het kerkkoor. Met 
bijzondere gelegenheden schreef ze zelf liedjes. Samen 
met Willie mocht ze, tot op de laatste dag, graag bingoën, 
jokeren. Op haar levensweg heeft Catrien niet alleen 
vreugde ontmoet maar ook diep verdri et moeten ervaren. 
Dit kwam op haar pad toen in 2007 haar zoon Tonnie 
overleed. 

Zeker in het afgelopen jaar voelde Catrien de jaren tellen. 
In 2010 heeft ze samen met Willie en de familie nog haar 
60-jarig huwelijksfeest mogen vieren. Maar kort daarop 
luidde een ongelukkige val een moeilijke periode in. Door 
de liefdevolle zorgvan Willie, de kinderen en de thuiszorg 
kon ze aan de Eendrachtstraat blijven wonen. Dat was haar 
diepste wens want een verpleeghuis zag ze niet zitten. 
Thui s, in haar eigen vertrouwde omgeving en dicht bij 
Willie is Catrien op 10 september de levende Heer 
tegemoet gegaan. 

Op donderdag 15 september hebben we, in een plechtige 
uitvaartviering, in de parochiekerk van O.L.Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen, afscheid genomen van Catrien 
Grol-Setz. Aansluitend hebben wij haar begeleid 
crematorium 'De Meerdijk' te Emmen. 
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