
J\1uge deze kleine herinnering U doen 

bidden ,·oor 

MARIA WILHELMINA SPIJK 

echtgenote van 

Martinus Johannes Gcrhardus Groothuis. 

Zij werd 23 april 1910 te Lonneker gebo
ren en ná voorzien te zijn van de Zieken
zalving. is zij op 2 januari 1982. vrij plot-

seling zacht en kalm in de Heer 
overleden. 

Op 6 januari d.o.v. hebben we tijdens de 
Eucharistieviering in de kerk van 

De Goede Herder te Enschede (de Velve), 
afscheid van haar genomen, waarna we 

haar te rusten hebben gelegd op de 
Oosterbcgrnafplaats aldaar. 

Stil en rustig is zij van ons heengegaan. 

t u is zij binnengegaan in het Huis van de 
Vader, waar ruimte is voor velen. 

Het is tevens de beloning van <.Je Goede 
God voor haar welbesteed leven. 

Als echtgenote en moeder was zij vol zorg 
en liefde voor haar gezin. Ofschoon ze de 
meeste jaren van haar leven op de Bothof 
had gewoond, was zij toch verheugd en blij 

toen zij <le zo mool gerenoveerde wonlng 
op de Velve mocht binnengaan. - Helaas 
heeft zij er maar één jaar van mogen 
genieten. 

Maar vanuit <.Je Schrift weten wij, dat wij 
niet altij<.l hier kunnen blijven. We krijgen 
het leven en het wordt ons weer ontnomen. 
In het Boek Job staat het voor ons opge
tekend: ,,De Heer heeft gegeven - de Heer 
heeft genomen - de Naam des Heren zij 
gezegend". 

Wij. die achterb lijven zullen aan haar den
ken als een lieve vrouw en moeder, vol 
hartelijke zorg. dankbaarheid en I iefde 
voor haar kinderen en kleinkinderen waar 
ze zozeer van hield en voor allen, die haar 
ontmoetten. - We zullen haar noemen bij 
ons gebed en in de Eucharistieviering. 

Wij zullen haar missen. maar iJ1 ons hart 
blijft zij altijd bij ons. - Moge de vre<.le 
van het Kerstkind haar deel zijn. 

Mijn Jezus, bannhartigheid. 
011ze Vader Wees gegroet 

Voor de rele b/iiken van medeleven ná 't 
overl(ide11 "°" 111ij11 lie, ·e vrouw en onze 
zorg:,a,11e ,11oeder en o,na, het11i,.:ell wij U 
onze harrelijke dank. 

Familie G roorl111is 




