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Wil in uw gebed gedenken 

HENDRIK ANTONIUS GROOTHUIS 

weduwnaar van 

MARIA FRANCISCA ROETGERINK 

Hij werd geboren te Gammelke (Gem.Weerselo) op 
14 augustus 1908 en overleed plotseling op 29 
november 1986 te Zutphen. Hij werd begraven op 
het parochiêle kerkhof te Deurningen op 3 decem
ber 1986. 

• Wat uit de mond van de wijze komt wordt in de ver· 
gadering op prijs gesteld en zijn woorden worden 
ter harte genomen: 

( Jezus Sirach 21, 17) 

Jarenlang heeft "Meester" Groothuis in de Deur· 
ninger gemeenschap een belangrijke plaats 
vervuld. Allereerst als hoofd van één der belde 
parochiescholen. Hij hield van kinderen. Hij gaf hun 
graag meer mee dan alleen weetjes en trachtte hun 
karakters Ie kamen en te vormen. 

Daarnaast hield h1J altijd de belangen in het oog • en 
in het hart • van de kerkgemeenschap en was be
trokken bij de organisatie van alle parochie· en 
dorpsfeesten. 
Zijn brede belangstelling voor geschiedenis en cul
tuur deed hem veel op reis gaan. Maar allereerst 
bleef zijn zorg gericht op hulp die dichtbij nodig was 
en zo heeft hij het werk van het Wit-Gele Kruis mee 
uitgebouwd. 
Na het overlijden van zijn echtgenote • heel kort na 
zijn pensionering • brak voor hem een moeilijke tiJd 
aan. De eenzaamheid heeft zwaar op hem gedrukt, 
al vond hij troost bij zijn kinderen en kleinkinderen. 
Moge hij • na zijn drukke leven, waaraan zo abrupt 
een einde kwam· nu rusten in vrede van de Heer. 
Laat ons bidden: Heer, verhoor in uw goedheid ons 
gebed. Vermeerder ons geloof 1n uw Zoon Jezus 
Christus, die van de doden is opgestaan en 
versterk onze hoop op de verrijzenis van uw 
dienaar Hendrik AnlDnius Groothuis. 
Door Chrisn.is onze Heer. Amen. 

Voor uw bewijzen van deelneming na het overlijden 
van onze vader, schoonvader en opa, danken wij u 
hartelijk. 

Harry Roelink 
Ineke Roehnk • Olde Engbennk 

N,oo, Christel en Judilh 




