
Gedenken wij in ons gebed 

GRADA ZENGERING 

weduwe van Tiens Ottenhof. 

Grada werd geboren op 22 oktober 1895 te 
Hengelo (Ov.) en ze overleed, voorzien van het Sacra
ment van de zieken. op 4 januari 2000 te Denekamp. 

Na een plechtige uitvaartmis op 8 januari 2000 in 
parochiekerk H. Nicolaas werd zij ter ruste gelegd op het 

R. K. kerkhof te Noord-Deurningen. 

•1k prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde" (Ml. 11, 25). 

Met grote dankbaarheid zien wij terug op het leven van 
onze lieve moeder en oma, die zo lang in ons midden 
mocht zijn. Toen zij op 4 juni 1915 in de Nicolaaskerk te 
Denekamp haar ja-woord gaf aan Tiens, begonnen zij 
samen aan een levensperiode, die in vele opzichten rijk 
gezegend werd. Zes kinderen werden aan hun liefde en 
zorgen toevertrouwd. Onze moeder was een markante 
vrouw, doortastend, eerlijk en lief. Haar hartelijkheid en 
gastvrijheid hebben velen goed gedaan. Hun gouden 
huwelijksjubileum was voor ons allen de kroon op hun 
leven. De goede en hechte familieband is één van de 
mooiste zaken, die zij als ouders ons meegegeven heb
ben. Toen vader op 13 september 1965 overleed, was 
dat voor haar een ingrijpende gebeurtenis. Ze bleef met 
haar oudste zoon Johan in Noord-Deurningen wonen. 
Het heeft haar sterk aangegrepen, toen ze hem in 1970 
aan de dood moest afstaan. 

Kort daarna verhuisde ze naar Denekamp. 
Gesterkt door haar geloof en het gebed bleef haar gees
telijke veerkracht behouden. Ze zorgde voor zichzelf, 
deed boodschappen en ze had een goed contact met 
haar buren aan de Bromeliastraat. Voor ons bleef ze een 
lieve en hartelijke moeder. Tot haar vreugde zag ze dat 
haar klein- en achterkleinkinderen opgroeiden tot goede 
en gelukkige mensen. Van oma werd ze omaatje. Omdat 
ze veel las, bleef ze helder van geest. Haar interesse 
voor wat er in de wereld gebeurde, is altijd levendig ge
bleven. De laatste tien jaar nam haar dochter Lien de 
zorg voor de huishouding over. Mede door haar trouwe 
hulp heeft moeder in haar eigen woning kunnen blijven. 
Dankbaar was moeder en zijn ook wij voor de liefdevolle 
verpleging door de dames van Thuiszorg Twente. 
De laatste weken namen haar krachten af. Toen ze. toch 
nog onverwacht, buiten bewustzijn raakte, heeft ze de 
ziekenzalving ontvangen. Daags daarna is ze rustig en 
vredig heengegaan naar God. Helaas konden haar doch
ters Mieneke en Coby niet tijdig aanwezig zijn. Maar wij 
weten ons gesterkt en gedragen door het geloof, dat 
moeder ons heeft voorgeleefd. 

Heer, schenk haar de eeuwige rust en het eeuwige licht 
verlichte haar. Dat zij moge rusten in vrede. Amen. 

Voor uw gebed en uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve moeder, oma en omaatje 
danken wij u van harte. Het is ons tot troost en sterkte in 
deze dagen van afscheid. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




