
In dankbare herinnering aan 

Martinus Johannes Gerhardus Groothuls 

weduwnaar van 
Maria Wilhelmina Spijk, 

eerder gehuwd met 
Christina G.M. van den Berg. 

Hij werd geboren te Enschede op 
23 september 1907 en overleed op z11n 
92-ste verjaardag, meermalen gesterkt 
door het Sacrament der Zieken, in het 

Verpleeghuis 'Bruggerbosch' te Enschede. 
De H. Eucharistie b11 zijn uitvaart werd 

gevierd in de Goede Herderkerk te 
Enschede, waarna de begrafenis volgde 

op de Oosterbegraafplaats aldaar. 

Een lang leven is afgesloten: een leven in 
grote afwisseling van vreugde en verdriet, 
van goede en slechte tijden. In zijn eerste 
huwelijk, dat slechts vijf jaar duurde, werd hij 
vader van twee zonen, en met zijn tweede 
vrouw Minie werden zij de ouders van nog 
vier zonen. Bijna 45 jaar mocht dit tweede 
huwelijk duren: de plotselinge dood van zijn 
Minie betekende voor Tinus een niet te ver· 
werken verdriet. 

Hij heeft zijn gehele werkzame leven hard 
moeten werken: eerst in de textiel en daarna 
als stoker op de Vliegbasis Twente. Hij bleef 
wonen in de buurt waar hij ook geboren was: 
de Bothoven-de Velve; hij voelde zich als 
gelovige christen sterk betrokken bij de 
Jozefkerk en later in de Goede Herder
parochie. Zijn geloof beleefde hij vele Jaren m 
een dagelijkse kerkgang. Voor de Moeder 
Gods Maria had hij een grote verering. 
Met grote vreugde zag hij zich opa worden 
van elf kleinkinderen, en de tien achterklem
kinderen hebben zijn laatste levensjaren ver
blijd. 
Toen zijn geestelijke vermogens afzwakten, 
vond hij een liefdevolle verzorging in het 
Verpleeghuis 'Bruggerbosch'. Hij kon zich 
hier zijn laatste tiental levensjaren geborgen 
weten. 
Nu is hij - zoals hij en wij met hem geloven -
thuis gekomen bij zijn God op voorspraak 
van de Moeder Gods Maria. 

Voor Uw meeleven tijdens het leven en na 
het overlijden van onze dierbare vader, opa 
en overgrootvader zijn wij U zeer dankbaar. 

Fam. Groothuis. 


