
î Dankbare herinnering aan 

Herman Groener 

sinds 8 september 1965 echtgenoot van 

Sientje Tijscholte 

Hij werd geboren te Denekamp op 28 aµul 1934 
en overleed 19 mei 1994 volkomen onvervvacht, 
thuis aan de Voskampweg in Denekamp. We 
hadden Herman 24 mei voor het laatst in ons 
midden tijdens de viering van de H. Eucharistie 
en hebben hem daarna begraven oµ het kerkhof 
van de St. Nicolaasparochie. 

Geboren en getogen op boerderij "Voskamp" 
laat hij ineens daar een lege plaats achter. H11 
was daar zo gelukkig, heeft in liefde zijn leven 
daar doorgebracht, is er getrouwd en heeft daar 
samen met S1entje een mooi en gelukkig gezin 
gesticht. HiJ was er verbonden met zijn vee en 
grond. Boer in hart en nieren was hij een voor· 
u1tstrevende ondernemer, die goede adv1eLen 
kon geven aan wie hem er om vroeg. Daarom zal 
zijn kundigheid en relativeringsvermogen bij de 
Ral1obank worden gemist 
Maar Herman zal vooral in onze herinnering blij 
ven voortleven als een lieve en trouwe echtge· 

noot. Je zag Herman en S1e1111e altijd samen. 
Samen uit en samen thuis. Nog afgelopen dins· 
dag waren zij op het Sint lsidorusfeest van de 
A.B.T.B. De kinderen verliezen in hem een zorg· 
zame vader. Hij probeerde steeds met hun mee 
te denken en mee te leven. Daarom was hij een 
man van de tijd . Je zou hem als levensdevies 
mee hebben kunnen geven: "neem uit het verle 
den al wat goed is en edel en bouw daarop 1n de 
toekomst voort". Ook in de familiekring zal hij 
gemist worden. Het ouderlijk huis bleef ook na 
de dood van oma m 1991 een welkom thuis. 
Heel onze gemeenschap, zeker ook de buurt. is 
verslagen om z11n plotseling overlijden 
De parochiegemeenschap gedenkt Herman 1n 
dankbaarheid. Hij was een trouwe en meelev11n· 
de mede-parochiaan. Wij willen geloven dat God 
hem een welkom thuis heeft bereid in het hemels 
vaderland, waar al het oude voorbij is en h1J nu 
de woorden mag horen: "Zie, ik maak alles 
nieuw". Wij bidden dat de scheppende Geest 
van God het werk voltooit. dat Hij begonnen is in 
Herman Groener. Maria. Moeder van Altijddu 
rende Bijstand, wees zijn en onze voorspraak bij 
God. 

Voor de vele blijken van medeleven na het plot· 
seling overlijden van m11n lieve man, onze zorg· 
?öme vader zeggen w11 U onze hartelijke dank 

Familie Groener. 


