
t Ter dankbare herinnering aan 

Antonius Albertus Groeneveld 

weduwnaar van 

Susanna Aleida Peters 

Hij werd op 4 december 1901 te Tilligte geboren 
en overleed te Denekamp op 11 augustus 1994. 
Op 15 augustus 1994 werd hij op het r.k. kerkhof 
te Ootmarsum begraven. 

We zullen vader in gedachten houden als een 
zeer tevreden man, die het leven met al z'n 
mooie, maar ook minder aangename kanten ac
cepteerde. 
Hij toonde zich altijd dankbaar, vooral tegenover 
zijn kinderen die hem thuis bezochten en ver
zorgden, maar die hem ook in z11n laatste levens
fase in het bejaarden- en verpleeghuis bijston
den. Omdat hij de gebreken van de ouderdom 
wist te aanvaarden en daarbij nimmer zijn humor 
en goede humeur verloor, was het voor ons 
steeds fijn naar hem toe te gaan. 
Daarnaast was vader een diepgelovig mens, die 
in al het goede de genade van God zag en onder 
minder goede omstandigheden altijd op Hem 
bleef vertrouwen. 

Hoewel hij in zijn werk vooral van de natuur en 
alles wat deze voortbracht afhankelijk was, kon 
vader het contact met mensen niet missen. Dat 
hij daarbij met jong en oud kon praten en begrip 
voor ieders mening kon opbrengen, hebben wij 
en vele anderen ondervonden. 

Er is een eind gekomen aan een arbeidzaam le
ven, waarin de zorg en de aandacht voor de kin
deren, klein- en achterkleinkinderen altijd voor
rang hadden. In dat leven bleef moeder voor 
hem centraal staan, ook na haar overlijden; naar 
haar is hij nu onderweg. 

Vader, je toonde altijd waardering en dank te
genover hen die je bezochten en verzorgden; 
thuis, in het bejaardenoord Huize Franciscus te 
Ootmarsum en in het verpleeghuis Gerardus Ma
jella in Denekamp. 
Wij op onze beurt zijn jou dankbaar voor alles 
wat je voor ons hebt betekend. 

Voor de belangstelling en het medeleven die u 
toonde bij het overlijden van vader, schoonva
der, groot- en overgrootvader zeggen w ij u onze 
hartelijke dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Groeneveld 


