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Dierbare herinnering aan 

Willy Groener 

echtgenoot van Mieke Pikkemaat 
en papa van Dennis en Rob 

Hij werd geboren te Denekamp op 2 november 1948 
en overleed 8 maart 1997. We hadden hem voor het 
laatst bij ons in de viering van de Eucharistie op 
12 maart en hebben hem daarna te rusten gelegd 
op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Dene
kamp. 

Willy heeft het in zijn leven niet altijd gemakkelijk 
gehad, waar vooral de gevolgen van een hersen
bloeding, 5 'h 1aar geleden, zijn leven chaotisch heb
ben gemaakt. 
Hij wilde anderen en zeker zijn gezin hiermee niet 
belasten. Voor de buitenwereld leek het alsof Willy 
goed met zijn opgelopen handicaps kon omgaan, 
doch innerlijk is hij er aan kapot gegaan. Deze twee
strijd, d ie hij zoveel mogelijk verborgen hield, was 
op den duur niet meer uit te houden. 
In een voortdurend gevecht met zichzelf kon hij er 
niet meer tegenop en begaf zijn wil het om verder 
te leven. 

Tot het laatst heeft hij geknokt om bij zijn geliefd 
gezin te blijven en tot het laatst mocht hij daar ook 
de zorg voor zijn leven ervaren. Helaas was zijn nood 
niet meer te overwinnen, zowel bij hem zelf niet als 
bij hen, die in diep verdriet achterblijven. Door onze 
tranen heen blijven de vele goede herinneringen: 
zijn liefde en trouw voor Mieke en zijn zorg voor de 
toekomst van Dennis en Rob. In famil ie en buurt zal 
hij gerespecteerd blijven om zijn bescheidenheid en 
trouwe meelevendheid. 
Wij willen proberen geen vragen meer te stellen. Wij 
hebben eerbied voor zijn geheim in het geloof dat, 
waar mensen ook heen vluchten in hun nood, zij 
altijd terecht komen in de liefdevolle armen van God, 
onze Vader, die hart en nieren doorgrondt. God al
leen weet wat er in Willy allemaal is omgegaan. 
Moge hij nu de woorden van Christus horen: ' Komt 
allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten ge
bukt en Ik zal u rust en verlichting schenken'. 
(Ml. 11,28) 

Willy, rust in die vrede! 

Voor de vele blijken van medeleven na het plotse
ling overlijden van mijn lieve man en onze fantas
tische papa zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Mieke Groener-Pikkemaat 
Dennis 
Rob 


