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In liefde en dankbaarheid blijven we 

altijd verbonden met 

Gerhardus Johannes Hermanus 
Joseph Groeneveld 

echtgenoot van 

Anna Maria Borggreve 

Gerard werd geboren in Overdinkel op 14 maart 
1937. Op 5 september 1997 overleed hij aldaar. 
Na de uitvaartviering op 9 september hebben 
wij hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

"Je lamp brandende houden, want de Heer kan 
komen op een uur dat je Hem niet verwacht". 
We mogen er zeker van zijn dat dit bij Gerard 
het geval was. 
Hij hield zijn lamp brandende door zijn Inzet 
voor velen. 
Vooral voor zijn kinderen, voor wie hij alles over 
had. En voor zijn kleinkinderen waarvan hij zo 
kon genieten en waarmee hij graag speelde. 

Jarenlang heeft hij met veel plezier gewerkt als 
stukadoor in de bouw. 
Hij was een perfectionist. Het schonk hem veel 
voldoening vele uren van zijn vri\'e tijd te beste
den aan het scheppen van een n euw thuis voor 
zijn kinderen, zelfs tot vlak voor zijn ziekte zich 
openbaarde. 
in zijn vertr?uwde Gerardus Majellakerk was h!i 
jarenlang hd van het herenkoor, waarvan h11 
ruim 24 jaar bestuurslid was. 
Bijna drie jaar mocht hij genieten van de vut. 
Hij verheugde zich erop samen met zijn vrouw 
nog veel fijne dingen te kunnen doen. 
Het mocht niet zo zijn. 
Veel te vroeg kwam er een einde aan zijn leven. 
Met pijn en verdriet vertrouwen we Gerard toe 
aan de God in wie hij zo sterk geloofde en die 
hem zal opnemen in Zijn huis waar plaats is 
voor velen. 

Het is voor ons een troost dat verder lijden hem 
bespaard is gebleven. 

Voor uw blijken van medeleven en deelneming 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa zeggen wij U oprecht 
dank. 

Annie Groeneveld • Borggreve 
Kinderen en kleinkinderen. 


