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Dankbare herinnering aan 

Johannes Hermanus Grimberg 
Johan 

Hij werd 1 augustus 1923 te Hoogezand geboren. 
Johan werd boer. Het boer zijn was zijn lust en zijn 
leven; eerst op de boerderij van zijn vader, waar hij 
later een eigen bedrijf had. 
In de oorlogsjaren werd hij te werk gesteld in Duits
land; als fabrieksarbeider in Hamburg. 
Daar kon hij veel en lang over vertellen. 
Johan heeft zijn ouders tot hun dood verzorgd. 
Het alleen zijn vond hij goed. 
Hij ging op in zijn werk. 

Als lid van de jonge boerenbond heeft hij meer dan 
50 jaar de Kerststal in de kerk mee opgebouwd; was 
daags voor zijn overlijden juist weer afgebroken. 
Hij heeft jarenlang mee toneel gespeeld en Johan had 
wanneer in het stuk een pastoor voorkwam, die rol. 
Ook in het openluchtspel (het lied van Bernadette) 
had hij die rol. Een plezierig karakter; hij hielp graag 
een ander, weigerde niets. 
Met 65 stopte hij met het bedrijf, maar ging nog wel 
met de boeren de vruchten bekijken tot zelfs in de 
Polder. Biljarten, kaarten, zwemmen waren voor 
hem hobbies, die een vaste plaats hadden in het week
schema. Hij leefde eenvoudig, bescheiden zo hij groot 
gebracht was. 
Zijn zus Sientje heeft hem jarenlang verzorgd, maar 
de laatste twee jaar was hij een steun en hulp voor 
Sientje. Johan was een trouwe kerkganger. 
Zonder enige aanwijzing -deze winter had hij last van 
de kou - heeft hij zijn leven teruggegeven in de hand 
van zijn Schepper op 8 januari 1997. 
Na een Eucharistieviering ten afscheid is Johan begra
ven op het R.K. kerkhof te Erica. 
Daar zal hij rusten tot op de dag van de Heer. 
Wij die bedrodd zijn weten Johan echter geborgen in 
de hand van de Eeuwige. In onze herinnering leeft hij 
verder. 

"Gedenk Johan Grimberg, die Gij uit deze wereld tot 
U geroepen hebt. Laat hem die in de doop met Christus 
gestorven en herboren is, ook verrijzen tot nieuw leven 
met Uw Zoon." 

(Liturgie van de overledenen) 

Voor uw medeleven in deze voor ons droeve dagen 
dankt de familie . 


