
Dankbaar gedenken wij 

BERT DE GROOT 

echtgenoot van 

JAANT)E JANS 

Geboren te Beugen 14 october 1924. Tijdig 
voorzien van het Sacrament der Zieken over· 
leden te Rips 30 november 1987 en begraven 
op het parochiekerkhof 4 december 1987. 

Het is met droefheid in ons hart, dat wij af
scheid hebben moeten nemen van onze lieve 
man en pap, omdat wij zoveel van hem ge
houden hebben. Hij heeft heel veel voor ons 
betekend. Wij moeten nu den ken aan alles 
wat hij steeds met hart en ziel voor ons ge
daan heeft, aan zijn grote bezorgdheid voor 
ons, aan zijn opgewekt karakter. Aan zichzelf 
dacht hij nooit maar wel aan anderen. Hij 
was gelukkig met zijn boerderij en met het 
vee en hij zorgde er voor dat alles er netjes 
en verzorgd uitzag. 
Hij leefde vanuit een rotsvast geloof in God, 
zijn Schepper, en vanuit dat geloof kwam zijn 
groot verantwoordelijkheidsgevoel voor ons. 
Het ging allemaal zo goed, maar de mens 
wikt en God beschikt. Toen hij te horen 
kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, heeft 
hem dit veel verdriet gedaan en vooral in het 
begin heeft hij dit moeilijk kunnen verwer
ken. Zolang hij kon liep hij nog rond om 
alles op de boerderij te bekijken. 

Hoewel hij veel pijn had wilde hij daar niets 
van laten merken. Hij wilde niet klagen en 
was blij dat hij thuis mocht blijven, want het 
was zijn wens om in zijn eigen vertrouwde 
omgeving te sterven. Toen hij het Sacrament 
van de Zieken ontvangen had kwam er een 
grote gerustheid over hem. 
Hij zei: "Daar heb ik altijd voor gebeden, 
dat ik bewust dit Sacrament zou mogen ont
vangen". En de laatste dagen toen hij voelde 
dat het einde naderbij kwam kon hij zeggen: 
"Als ik dood ben, ben ik gelukkig". Toch 
nog vrij plotseling is hij van ons heengegaan. 
God heeft hem voor een nog langer lijden 
willen bewaren. 
Wij zullen onze man en pap erg missen, maar 
wij willen in zijn geest verder gaan in het 
vertrouwen dat hij nu bij God thuis is en 
vandaaruit voor ons zal blijven zorgen. 
Moge hij rusten in vrede. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
bij de ziekte, de dood en begrafenis van 
onze lieve man en pap. 
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Simon 
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