


Johan Grobben 

30 maart 1929 

Hij was en blijft een zegen 

Een vader is vaak een 
rots in de branding, 
altijd sterk, altijd paraat. 
Daarom is het best moeilijk 

2juni 2012 

dat hij me hier op aarde verlaat. 
Ik heb mijn vader niet verloren, 
daarvoor gaf hij me te veel. 
Wat hij me zei dat blijf ik horen, 
van wat ik ben is hij mijn deel. 
Ik kom hem overal tegen, 
in wat ik doe en wat ik laat. 
Hij was en blijft 
voor mij een zegen 
waarvan het spoor steeds 
verder gaat. 

Langs deze weg danken we u voor alle 
steun en belangstelling die we mochten 
ontvangen. Als kinderen hopen we dat u, 
samen met ons, ma zult steunen in de 
moeilijke tijd die ze tegemoet gaat. 

Lieve Johan, pa, opa 

Dankbaar zijn wij voor wat je voor ons hebt 
gedaan en betekend. 

Met jouw tomeloze energie heb je er alles 
aan gedaan om ons en anderen te helpen 
waar het kon . Door hard te werken, twee 
banen tegelijk, heb je je kinderen de 
opleiding kunnen bieden die je zelf nooit 
heb kunnen volgen. 
In onze herinnering zijn je karaktertrekken 
gegrift die je tot een uniek persoon 
maakten . Je bijzondere liefde voor de 
natuur, je zag altijd overal de bijzondere 
dingen die een ander over het hoofd zag. 
Deze liefde kon je goed combineren met je 
fietshobby. Je genoot .ervan om anderen op 
de fiets langs weggetjes te leiden waar je 
anders nooit zou komen . Je was er stellig 
van overtuigd dat een weg altijd ergens 
heen leidde. We hopen dat dit ook het geval 
is voor de laatste weg die je bent 
ingeslagen . 
Jouw grote creatieve gave maakte je tot 
een bijzonder mens. Problemen loste je op 
een vindingrijke manier op. Door je 
gemakkelijke manier van contact maken 
kende je "iedereen" en daardoor had je 
overal wel een adresje waar je wat kon 
rege len. 
Dit is zoals we je allemaal kennen . 

Johan, pa, opa we zu llen je missen ! 


