
Een vrome nagedachtenis aan 

GEERTRUIDA GESINA GROENEVELD 

Zij werd geboren te Denekamp 1 oktober 
1918; door een noodlottig ongeval overleed 
zij te Beuningen 11 juni 1975; zij werd be
graven 14 juni 1975 op 't parochiële kerk
hof te Denekamp. waar zij de bl!ide ver
rijzenis wacht. 

.Niemand leefr voor zichzelf. niemand sterft 
voor zichzelf; wij leven en sterven voor God. 
onze Heer; aan Hem behoren wii toe". Zo 
hebben wij biddend overwogen to~n wij onze 
geliefde zus eu tamilielid begeleidden op ::iaar 
laatste gang naar de kerk en haar sterfelijk 
lichaam toevertrouwden aan de aarde. 
Met pijn in het hart nemen wij afscheid, voor
al ook omdat wij zo plotseling in aanraking 
kwamen met de dood van haar. De aardse 
band met haar werd op zo'n ruwe wijze ver
broken. ltet valt ons hard om aan deze zijde 
van het graf te moeten blijven stil$taan, ter
wijl WIJ samen nog zo graag verder door het 
leven waren gegaan. 
Wij voelen ons echter ook getroost door de 
herinnering aan haar; een eenvoudige vrouw, 
altijd bereid om t<' helpen waar zij dat kon; 
achter dit alles zat een eenvoudig maar diep 
geloof in de Heer, welke mede tot uiting 
kwam in baar gebedsleven en trouwe gang 
naar de kerk, waar zij samen met ons, haar 
familie en medeparochianen de verbondenheid 
met God en medemensen beleefde. 

Vanuit ons ge1amenlijk geloof weten wij 
dat de Heer haar heeft opgenomen in het 
Vaderhuis; niet alleen in onze herinnering 
maar vooral ook bij Hem leeft zii verder. 
volkomen verlost van alle pijnen en alles 
wat ons menselijk leven onçielukklg kan 
maken. 
Mijn geliefde broer en zusters en alle an
dere dierbaren: mijn afscheid was wel erg 
plotseling en onverwachts, maar niet voor 
eeuwig. Eens zullen wij elkaar terugzien. 
Weest allen hartelijk bedankt voor alle zorg 
en liefde die ik van jullie mocht ondervin 
den thuis, van familie en buren en in mijn 
werkkring waar ik gelukkig was bij jullie. 
Tot wederziens bij God in her hiernamaals. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 

overlijden van onze beminde zuster, schoon

zuster en tante, betuigen wij u onze op

rechte dank. 

FAMILIE GROENEVELD 

Denekamp, juni 1975 
Julianaplein 35b 

J. Benneker - koster - Denekamp. 


