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lijn pfaals is leeg 
lijn slem verslild 
Wij zwijgen Heer 

Zijn herinnering is mild. 

In dankbare herinnering aan 

JOHANNES GERARDUS GROOTHUIS 
echtgenoot van 

MARIE WIEFFERINK 

Hij werd geboren te Gammelke op 16 januari 1902. Voorzien van 
de H. Sacramenten der Zieken overleed Pa toch nog onverwacht 
op 13 juni 1991. Hij werd 17 juni op het parochiële kerkhof te 
Deurningen begraven. 

Lieve Pa, 
Maandag nog bracht je je vrouw, op haar verjaardag, een 
serenade met het instrument waar je zo van hield, jouw 
mondharmonica. Het kosne je veel inspanning maar je wist dat zij 
het verdiende omdat zij je met zoveel zorg en liefde omringde. Je 
zei vaak: "Ik heb een privé-verpleegster" en zij was het dan ook 
die jou aantrof toen je toch nog zo plotseling van ons heenging. 
Wat fijn dat je nog samen met ons in september het 40-jarig 
huwelijksfeest mocht vieren en wat heerlijk datje gezondheid het 
die dag toeliet dat je zo kon genieten. 
Want juist die ge,elligheid en mensen om je heen waar je een 
praatje mee kon maken, daar hield je zo van. Vertellen kon je als 

geen ander en met je mensenkennis en inzicht wist je dan de 
dingen vaak zo treffend te zeggen Door een twents gezegde of 
door een kwinkslag of zetts soms door één enkel woord kon je 
duidelijk maken waar het om ging. Energiek en met geestdrift 
stond je altijd in het leven. 
En ai was het niet altijd even gemakkelijk en al vroeg de boerderij, 
jouw ouderlijk huis, soms veel van je krachten, je wist je er met 
wilskracht en levenslust doorheen te slaan, altijd wetend dat je 
daarbij kon steunen op ma en op het vertrouwen dat je had in de 
Heer. Vertrouwen op je geheel eigen manier, want een gebed kon 
er voor jou ook zijn als je het lied hoorde van een nachtegaal of 
het groen zag van een prachtige boom. Als het even kon was je 
daar in je domein, stil genietend van de natuur die voor jou zoveel 
te bieden had. 
Het was daarom ook zo moeilijk voor jou te accepteren dat je 
gezondheid meer en meer achteruit ging. Je geest wilde nog 
zoveel, maar je lichaam werkte niet meer mee. Want zei je niet 
altijd als je met je vinger aan het hoofdtikte:" Hierwil't nog wa, mèr 
mieh motor wil nich zo good mêr". 
Lieve Pa, we zijn dankbaar dat wij jou zo lang bij ons mochten 
hebben, maar toch , je laat een leegte achter en we zullen je 
missen, maar de fijne herinnering die we aan jou hebben zullen 
altijd bewaard blijven, zoals je zei: 

"Help mekaar voort en aowerli'j 't in vrée" 

Wij danken U hartelijk voor Uw belangstelling en medeleven 
tijdens zijn ziek zijn en bij het overlijden van mijn man, pa en opa. 

M. Groothuis-Wiefferink 
Kinderen en Kleinkinderen 


