


In dankbare herinnering aan 

Susanna Margaretha de Groot-Sickman 

Zij werd geboren op 3 september 1934 
in Losser. Op 19 november 1956 sloot 

zij haar kerkelijk huwelijk met 
Leonardus Jacobus de Groot t 

In het Medisch Spectrum Twente te Enschede 
ontving ZiJ het H. Oliesel en stierf op vriJdag 
4 juli 1997. De uitvaart werd gezongen in de 
H. Maria Geboortekerk te Losser. 
Daarna hebben wij haar te ruste gelegd b1J haar 
man Leo op het R.K. Kerkhof aldaar op dins· 
dag 8 juli 1997. 

Grietje was voor haar man en kinderen een zeer 
lieve en toegewijde echtgenote en moeder. Z1J 
zorgde goed voor haar gezin en hielp daarnaast 
in de winkel in Enschede en stond ook iaren
lang op de markt. In februari 1966 overleed na 
een zeer kortstondige ziekte haar zoon Leo op 
de leeftijd van slechts 5 jaar. Heel langzaam 
klauterde zij uit een diep dal, want het leven 
gaat immers "gewoon• door. 
Op 14 november 1983 overleed heel plotse
ling haar echtgenoot Leo. Vijf weken daarvoor 
waren zij verhuisd naar Losser. de geboorte-

plaats van Grietje. Opnieuw stortte haar we
reld in en was haar verdriet onuitsprekelijk. 
Enkele jaren daarna raakte zij bevriend met 
Johan, die het verlies van zijn echtgenote Rikie 
heel moeilijk kon verwerken. 
Grietje en Johan deelden hun verdriet en kre
gen een bijzondere band met elkaar. Bijna 10 
iaar hebben ze samen mogen genieten van de 
mooie dingen van het leven. Het harmonica
spel van Johan was de lust van haar leven en 
Grietje zong dan ook haar hoogste lied. 
Grietje hield van alles wat groeit en bloeit en 
was een zeer tevreden mens. 
Zij bleef altijd de spil van haar gezin en had 
ook voor de kinderen en kleinkinderen van 
Johan een heel warm plaatsje in haar hart. Haar 
gezondheid liet haar de laatste jaren een beetje 
in de steek en ze vond het vooral voor haar 
dierbaren vervelend om regelmatig ziek te zijn. 
Wij hebben haar altijd allemaal gesteund zo
veel WiJ konden en zijn ontzettend blij dat wij 
deze fantastische vrouw hebben gekend. Haar 
laatste wens is een boodschap voor ons allen: 

Vrede op de hele wereld. 

Johan Grun 
kinderen en kleinkinderen 
familie de Groot en fam111e Grun 


