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Onvergetelijke herinnering aan 

Jan Groener 

Hij werd geboren op 12 november 1942 op de 
Bögelskamp en overleed te Enschede op 26 
maart 2000. 
We hadden hem 31 maart voor het laatst bij ons 
tijdens de viering van de H. Eucharistie in de St. 
Nicolaaskerk, waarna wi1 hem te ruste hebben 
gelegd bij pa en ma op het parochieel kerkhof. 

Als oudste uit een gezin van zeven kinderen 
kreeg hij op zeer jonge leeftijd een ziekte die het 
aangezicht van hem blijvend heeft beschadigd. 
Na de lagere school ging Jan naar de LTS in 
Oldenzaal en werd metaalbewerker. 
Enkele jaren werkte hij bij Knippers Frans te 
Denekamp en later werd hij constructiebank
werker bij Beuting & Tieke in Enschede. 
Hier bleef hij werken tot zijn gezondheid het niet 
meer toeliet. 
Door de vele hobby's en brede belangstelling 
voor de medemens had hij veel contacten in de 
samenleving. 

Een fervent duivenliefhebber, de jacht, voetbal, 
medewerker bij DOS'19 en helper op de 
Volharding waren zijn bezigheden. Meer dan 40 
jaar is hij meegeweest als drijver met jachtpar
tijen op zijn geliefde Singraven. Vele jagers en 
veldwachters deden vaak een beroep op hem. 
Op de Volharding was Jan ook een gezien per· 
soon. 
Ook hier deed hij allerlei werkzaamheden en 
boodschappen. 
Op het sportcomplex van DOS'19 was hij vaak 
te vinden: eerst als elftalleider en later als 
medewerker voor de kleedkamers. Vele voetbal· 
Iers hebben een kopje thee van hem mogen 
ontvangen. 
Afgelopen winter kon je zien dat het met zijn 
gezondheid achteruit ging. Hij was gauw ver
moeid en kon de dagelijkse werkzaamheden 
niet meer aan. 
Moge voor Jan in het hiernamaals de zon schij· 
nen, de duiven koeren en de vogels fluiten. 

Jan bedankt voor alles. 

Voor uw blijken van belanQstelling tijdens zijn 
leven en uitvaart danken wi1 u bijzonder. 

Fam. Groener 
Denekamp, 31 maart 2000 


