
Ter dankbare herinnering aan 

BERNARDUS ANTONIUS GROENEVELD 
echtgenoot van 

Lambertdina Anna Schepers 

Hij werd geboren te Denekamp 2 juli 1919 
en is in de vrede van Christus overleden 
te Oldenzaal 2 maart 1976. Hij werd be
graven op het r.k. kerkhof te Denekamp 

6 maart 19ï6. 

Een diepgelovig en getrouw mens is van 
ons heengeqaan. Zoals hij heeft geleefd, 
zo is hij ook gestorven. vol overgave aan 
God en de mensen. 

Samen met zijn vrouw bouwde hij een 
goed gezin op. Hij heeft gezorgd en ge
werkt voor de zijnen als een zorgzame 
echtgenoot en een liefdevolle vader. Wij 
denken in dankbaarheid terug aan zoveel 
goedheid en zorg aan zijn sreun en zijn 
voorbeeld, aan zijn bidden en werken voor 
ons. 

Hij was een sterke man en in stoere werk
lust vervulde hij zijn raak. Naast zijn werk 
vond hij ontspanning en beleefde veel ple
zier aan de natuur, waar h!i graag verbleef. 

Des te zwaarder is het hem gevallen, toen 
onverwachts een verradelijke ziekte zijn 
leven binnendrong. In korre tijd werd zijn 
sterke lichaam gesloopt. maar het tekende 
ook zijn sterke geest. dat hij met geduld 

en vol overgave zijn !.ruis heeft gedragen 
rot het laarst toe. 

In onze droefheid om dit verlies bidden 
we dat God de Heer van leven en dood 
ook rot hem moge zeggen .Goede en ge
trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde 
van de Heer: 

Mijn lieve ·vrouw, ik dank je van harte 
voor alle liefde en zorg voor mij. 

Mijd kinderen, familie en kennissen dank 
ik voor alle goedheid en vriendschap. 

Blijft moeder met Uw zorg omringen en 
bewaart mij in Uw herinnering en gebed. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming. ondervondPn tij
dens de ziekte en na het overlijden 
van onze beminde echtgenoot. vader, 
behuwdvader en opa, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

FAMILIE GROENEVELD 

DENEKAMP. maart 1976 
Mr. Berninkscraat 5 

J. Benneker, Koster Denekamp 


