


t Ter herinnering aan de heer 

Johannes Henricus de Groen 
echtgenoot van Monique Cooreman 

Jan werd geboren op 11 mei 1929 te Enschede in een brouwersgezin 
van 4 kinderen . Hij was de jongste . Na de middelbare school ging hij 
naar Gent om de opleiding tot bierbrouwingenieur te volgen. 
Daar ontmoette hij ook Monique Cooreman met wie hij in 1957 
trouwde. Samen kregen ze Jan, Truce en Annick . Vorig jaar hebben 
we hun 50 jarig huwelijk mogen vieren en ze hebben daar echt van 
genoten. Dankbaar waren ze dat ze zo lang bij elkaar mochten zijn. 
Lief en leed deelden ze en reisden de hele wereld rond . Daar 
genoten ze van . 
Jan heeft met zijn broer en neven de brouwerij voortgezet. 
Tientallen jaren heeft hij met hart en ziel gewerkt in de brouwerij . 
Daar lag zijn leven . Het was een echt familiebedrijf. De mensen in de 
brouwerij werkten graag bij hem . Hij was een sociale werkgever. Als 
er iemand in het bedrijf in nood zat, stond de deur altijd open . Voor 
de omgeving heeft Jan veel betekend . Hij heeft mede de 
Nederlandse Katholieke Werkgeversvereniging opgericht, later 
opgegaan in het VNO/NCW . 
Hij heeft aan de basis gestaan van FC Twente . Na zijn pensioen heeft 
Jan bewust afstand van zijn brouwerij genomen. Dat was niet 
gemakkel ijk. Toch koos hij daarvoor, om zo zijn opvolgers de ruimte 
te geven . Als kinderen zijn wij hem dankbaar zoals hij ons samen 
met moeder in het leven heeft gezet. Wij hebben genoten van zijn 
inzet, zijn humor, geleerd van zijn fouten en gedeeld in zijn zorgen. 
Hij was een echt familiemens. Anderhalf jaar geleden werd pa ziek. 
Moedig heeft hij gestreden . Het leven was hem kostbaar. Hij hield 
van zijn kleinkinderen . Die waren voor hem de toekomst. Uiteindelijk 
heeft hij het leven uit handen moeten geven. Hij is rustig ingeslapen 
in de nacht van 16 november 2008. Na de uitvaarviering op 
22 november 2008, in de Mariakerk te Enschede, hebben wij hem 
begraven in het familiegraf op de R.-K . Begraafplaats te Groenlo. 

De vele blijken van belangstelling tijdens ziekte en medeleven met 
het verlies van mijn man, onze vader en opa hebben ons veel steun 
gegeven . Als familie danken wij u oprecht voor uw deelneming . 

Familie De Groen - Cooreman 

Enschede, november 2008 


