
HERMAN GROOTHUIS 
weduwnaar van Catharina Gieskes 

geboren te Enschede op 13 mrt 1900, 
overleden te Enschede, 7 sept. 1989. 

t 
Het leven van Herman is met zijn 

sterven tot voltooiing gekomen. 
Zijn leven is "af". 

Het laatste jaar werd hij liefdevol 
verzorgd in 't verpleeghuis "Brugger
bosch". - Het leven van vader -
"Groothuis", zo spraken buren en 
vrienden hem aan - is een boeiend 
verhaal vol kostelijke anekdotes. 

Hij was een "gemeenschapsmens", 
die trots was op zijn kinderen, aange
trouwde kinderen, klein- en achter
kleinkinderen. 

Samen met zijn vrouw heeft hij zich 
ingezet voor levensgeluk, saamhorig
heid en harmonia binnen de familie. 

Humor was een van zijn sterkste 
wapens om opgewassen te zijn tegen 
de moeilijke momenten, die ieder 
leven kenmerken. Tot in zijn laatste 
levensdagen was er de "twinkeling" 
in zijn ogen. 

Zijn kijk op leven en toekomst werd 
sterk bepaald door een rotsvast, vol
wassen en diep geloofsleven. 

Vader leefde In het hart van de ge
loofsgemeenschap. Gods Volk onder
weg. - De Mariakerk aan de Dcurn n
.gerstraat was ZIJN kerk. Aan de bouw 
van de toren heeft hij zijn steentje 
bijgedragen. Na de opening van de 
kerk is hij er jarenlang collectant ge
bleven. - Moeder Maria nam een cen
trale plaats in in zijn leven. 
Toen Johannes, de schrijver van het 
laatste bijbelboek, de Openbaring, op 
het eiland Pathmos gevangen zat en 
zijn leven niet verder kon, kwam er 'n 
twinkeling In zijn ogen: Johannes zag 
een lichtend visioen, 'n nieuwe hemel 
en 'n nieuwe aarde, 'n land waar geen 
verdriet meer Is en de tranen van de 
ogen afgewist, en waar de dood 
niet meer is. 

Wij, kinderen, klein- en achterklein
kinderen zijn dankbaar voor al wat 
dit leven aan goedheid uitstraalde. 

In de geest van vader mogen wij 
geloven dat hij In 't huis van de Vader 
is en een voorspraak voor ons die zijn 
levensverhaal op aarde voortzetten. 

Voor de vele blijken van medeleven 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


