
t 
In de viering van de H. Eucharistie en bij onze 

gebeden gedenken w11 

Gerhardus Hermannus Josephus 
GROOTHUIS 

weduwnaar van 
Maria Geertruida Josephina SCHOL TEN LINDE 

Hij werd 23 maart 1897 te Reutum geboren. Ge· 
sterkt door het sacrament der zieken Is hij 18 okt. 
1973 in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Almelo 
overleden. Zijn lichaam hebben WIJ 22 oktober 
begraven op het r. k. kerkhol te Reutum. 

Zoals hij leelde, zo is hij ook gestorven. Hij was 
een man met een grote werkel1jkheidsz1n. die 
vooruit zag en gewend was beslissingen te nemen. 
Zo gal hij leiding aan z11n gezin, zo leidde hij 
zijn bedrijf en zo trad hij op In de gemeenschap, 
waarin hij leefde. Wij herinneren ons Zijn goede 
voorbeeld en hoe hij ook, als hd van de gemeen· 
teraad en als kerkmeester, zolang het In ziin ver· 
mogen was, nauwgezet zijn plicht heeft vervuld. 
Daarbij was hij hard voor zichzelf en maar moei
lijk kon hij de beperkingen van de ouderdom en 
ziekte aanvaarden. Hij voorzag zijn dood en hij 
nam zelf zijn maatregelen. Rustig overzag hij zijn 
leven: dankbaar voor al het goede dat hij had mo-

gen ontvangen, dankbaar om zijn jarenlange ge· 
zond heid. 
Hij hoopte nog wat te mogen leven, maar als het 
niet zo mocht zijn, dan was het goed. 
Zo zal hij in onze herinnering blijven leven: als 
een man en vader, die bewust Zijn leven leelde 
en die bewust toegroeide naar de dood. Hij gal 
daarmee tet het einde toe een voorbeeld , dat de 
moeite waard is na te volgen. 
Moge God, in wie hij bewust geloofde en op wie 
hij vertrouwvol hoopte, hem laten delen in Zijn 
heerhikheid. 

Voor uw blijken van deelneming bij gelegenheid 
van het overli jden en de begrafenis van onze lieve 
onvergetelij ke vader betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

familie Groothuls 


