
Dat leven onvoorspelbaar is, wisten wij samen. 
Ook wat echte vrienden waren. 

Samen hielden wij van de vogels, 
de bloemen en de zee. 

Bedankt, voor alles, 
't is te veel om te noemen. 

t 
Ter nagedachtenis aan 

Johannes Grobben 
- Jan -

sedert 23 november 1999 weduwnaar van 

Annie Ankersmit 

Geboren op 30 januari 1925 te Keijenborg. 
Overleden op 7 februari 2000 te Keijenborg en nog 
voorzien van het H. Oliesel. Na een gezongen Uitvaartmis 
in de parochiekerk van St. Jan de Doper te Keijenborg op 
11 februari d.a.v. hebben we hem naar zijn laatste 
rustplaats begeleid op het parochiekerkhof aldaar. 

Herinneringen: 
Pa, die opgroeide met zijn vader en 5 zussen, zijn moeder 
was in 1927 reeds overleden. 
Pa, die eigenlijk geen boer wilde worden en daarom naast 
zijn boerderij de mengvoederhandel met beide handen 
aanpakte en er een goed bedrijf van maakte. 
Pa, die niet anders dan een zak Hendrixvoer wilde. 
Pa, die graag auto reed en daarom samen met Ma en ons 
zondags half Nederland rondtoerde. 
Pa, die voor ons van alles bedacht, een schommel, 
een zandbult en zelfs een echt huisje. 
Pa, met zijn gevoel voor humor. 

Pa, die samen met Ma in Amphion zo genoot van 
Toon Hermans. 
Pa, met wie je van alles kon overleggen en overal zo'n 
heldere kijk op had. 
Pa, die de laatste 10 jaren toch 1 keer per jaar met Ma 
op Texel moest zijn geweest. 
Pa, die zo genoot van de natuur en die elke vogel zag en 
ze ons ook liet zien. 
Pa, die graag timmerde in de schuur en werkte in zijn 
groentetuin. 
Pa, die fijne schoonvader. 
Pa, die zo genoot van het vliegen en zijn buitenlandse 
vakanties. 
Pa, die trotse opa die van alles maakte voor zijn 
kleinkinderen en ze veel over vroeger vertelde. 
Pa, die na het overlijden van Ma alle bezoeken en 
belangstelling van familie, vrienden en bekenden 
zeer heeft gewaardeerd. 
Pa, voor wie Ma en zijn gezin "zijn wereld" was. 

Met deze en nog veel meer mooie herinneringen willen 
wij samen met U aan hem blijven denken. 

Goede God, 
wij vertrouwen het leven van deze lieve pa en opa aan U 
toe. Wil hem belonen voor het goede dat hij voor U en ons 
gedaan heeft en maak hem in het nieuwe leven gelukkig. 
Dat vragen wij door Christus onze Heer. 

Door uw medeleven hebben wij begrepen dat zijn leven niet 
alleen voor ons, maar ook voor vele anderen van grote 
waarde is geweest, hiervoor zeggen wij U dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


