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In dankbaarheid gedenken wij 

Henrlcus Albertus Jozef 
Groothuls 

Henk werd geboren op 25 maart 

1937 

Hij werd opgevoed in een groot en degelijk 
gezin. Hij bleef in het ouderlijk huis aan de 
Stroveldsweg en werd de opvolger van zijn 
vader op de boerderij. Hij deed zijn werk met 
plezier en voldoening Hij was een vakkundig 
en praktisch ingesteld iemand 
Henk ging met overleg te werk. Hij stond niet 
d1rekt met een oordeel klaar Maar doordacht 
gaf hij zijn mening, waaraan hij graag vast
hield. De laatste jaren na de dood van zijn 
moeder woonde hij alleen. 
Maar hij wist zich verzorgd door zijn familie. 
Henk was niet iemand die zich opsloot in 
zichzelf. Hij had fijne kontakten met familie 
en vrienden. Hij was een gezellig en een 
gezien persoon, bekend 1n het dorp en gewaar
deerd om zijn hartelijkheid en betrokken
heid. 

Zijn mond praatte hij niet snel voorbij Henk 
ging in een geest van spaarzaamheid, te 
werk. Hij hield er een eervolle naam van over. 

Henk was op de ouderlijke boerderij het 
centrum van de familie. Hij was gastvrij en de 
deur stond open voor iedereen. 
Ouder wordend, kwamen er vragen bij hem 
op over de toekomst Nog maar net was een 
aanzet gegeven voor een meer gelukkige lijd 
voor Henk. 
Plotseling ging hij van ons heen in de kerst
nacht van 1989 De nachtmis. waaraan hij 
nog deelnam droeg voor hem een bijzonder 
en aansprekend karakter. 
Op donderdag 28 december d.a.v. hebben Wij 
tijdens de eucharistieviering afscheid van 
hem genomen en hem te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof te Reutum 

Moge de vreugde en de vrede. die hij in de 
kerstnacht nog ervaren had. nu tenvolle zijn 
deel zijn in de stad van de eeuwige vrede 

Voor uw belangstelling en medeleven onder
vonden na het zo plotseling overlijden van 
onze lieve broer, zwager en oom, zeggen wij 
U hierbij onze oprechte dank. 

Reutum, december 1989 
Stroveldsweg 21 

Fam. Groothu1s 


