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Dankbaar houden we in herinnering 

Gerrit Jan Groenewold 

echtgenoot van Betsy Siemerink 

Hij werd op 9 december 1917 geboren bij het 
Singraven, gemeente Weerselo. In Oldenzaal is 
hij thuis aan de van Deinsestraat 32 overleden 
op 28 september 1998. Na de Uitvaartmis in de 
Emmauskerk hebben we hem vergezeld naar 
het crematorium te Usselo op 3 oktober. 

Gerrit Jan groeide op in een groot gezin van 9 
kinderen bij het Singraven, later in 't Holthuis. 
Op jonge leeftijd katholiek geworden, trouwde 
hij op 24 november 1960 in de Antoniuskerk te 
Oldenzaal met Betsy Siemerink; zorgzaam en 
liefdevol hebben ze samen lief en leed gedeeld, 
met een goede onderlinge taakverdeling. 
Hij werd vader van één zoon: Frits; later kwam 
Sieglinde In zijn leven, die hij als zijn dochter 
had aangenomen. Hij was ook zorgzaam en 
trots op zijn kleinkinderen Angéla en Mendy, 
voor wie hij elke donderdag een zakcentje klaar
legde. Zeer lang werkte hij bij Stork in Hengelo, 
waar hij van loopjongen opklom tot chef hoofd· 

planning: met hart en ziel zette hij zich voor de 
mensen en voor het bedrijf in, hetgeen beloond 
werd met de gouden medaille bij zijn 40-jarig 
dienstjubileum, maar daarna werkte hij nog 9 
jaar. 
Velen kennen hem als een fel, vinnig mannetje, 
maar wel correct en vol plichtsgevoel; altijd at
tent en op t ijd. Hij heeft genoten van het leven, 
van zijn pensioenperiode, met een bijzondere 
liefde voor allerlei sportevenementen, die hij via 
de TV volgde. 
Zijn geloof heeft hij bewaard, hij bleef een man 
van gebed, die graag een kaarsje aanstak bij 
de beeldjes thuis als ondersteuning van zijn in
tenties en van zijn levenswijze. Zijn ziekte
periode duurde 7 weken. We hebben er vrede 
mee dat hem veel is bespaard en dat hij in alle 
rust thuis is ingeslapen. 
Moge hij geroepen worden tot het volle licht in 
Gods Vaderhuis. 

Uw medeleven t ijdens zijn ziekte en na zijn over
lijden heeft ons goed gedaan. 
We zijn u daarvoor bijzonder dankbaar. 
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