
Liefdevolle herinnering aan
onze dierbare zus, schoonzus en tante

Gracia Zwitserloot
Geboren te Groesbeek op 30 december 1969

en daar overleden op 11 december 2021

Gracia groeide op samen met haar drie oudere broers. Ze was en 
bleef een lieve zus! Een hechte band met haar moeder die er alles 
aan had gedaan om te zorgen dat Gracia zelfstandig in het leven 
kon staan. Bijna 3 jaar geleden is haar moeder overleden en wat 
heeft Gracia het goed gedaan om alleen alles op te pakken, samen 
met behulp van lieve mensen in haar omgeving. Gracia was een 
mooi puur persoon en als ze iets niet wilde, gebeurde het ook 
niet. 

Elke dag had Gracia haar eigen structuur waarbij ze altijd vroeg 
uit de veren was om te gaan werken. Gracia was heel stipt en heel 
trouw. Als je een afspraak had stond ze al 5 minuten van tevoren 
klaar want 14 uur was niet 14.05 uur.

In haar vrije tijd was ze actief op de social media, met mooie 
plaatjes en spreuken. Haar positiviteit elke dag weer deelde ze 
ook met iedereen. Goedemorgen, Slaap lekker, fijn weekend….. 
wat zullen we dat gaan missen. 

Naast haar broers en schoonzussen speelden ook andere mensen 
een belangrijke rol in haar leven, zoals tante Dien en Bert, op wie 
ze altijd kon rekenen. 

In de stilte van de morgen is Gracia onvoorzien vertrokken. Ze is 
naar moeder. Lieve zus, je zit voor altijd in ons hart. Dank je wel 
voor alle mooie momenten.

Lieve Gracia, vaarwel.

Bedankt voor het fijne vertrouwen en dat we het
samen altijd leuk en gezellig hadden. Ik wens je
een goede reis naar het Hiernamaals. We zullen

jouw lach en je goede humeur missen.

Alle liefs, Bert  

Lieve Gracia,

Ik hou zoveel van je en wat ga ik je erg missen!

Liefs Tante Dien.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij haar afscheid en voor 
uw meeleven met ons.

 Broers, schoonzussen
 neven en nichten
 Bert


