
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



t 
In dierbare herinnering aan 

FRANSISCUS BERNARDUS GROENER 

echtgenoot van 

Johanna Hermina Dijkhuis 

Hij werd geboren 17 ju I i 1908 te Dene
kamp. Nog gesterkt door de Sacra
menten der Zieken overleed hij plotse
ling op 17 september 1977 te Almelo. 
Zijn lichaam hebben wij op 21 septem
ber d.a.v. teruste gelegd op het R. -k. 
kerkhof te Almelo . 

Midden in zijn nog bruisend bestaan nam 
God Frans Groener tot Zich op een moment 
dat niemand het had verwacht. Wat had opa 
nog graag jaren met zijn kinderen en klein
kinderen willen doorbrengen, want die be
heersten bijna heel zijn bestaan in deze ge
lukkige laatste levensjaren. 
Terugziend op zijn leven dat altijd in het teken 
stond van blijheid en liefde geven aan ande
ren is het een zeer welbesteed bestaan ge
weest. 
In diep geloof is hij zijn kinderen in dit leven 
voorgegaan en heeft hij het kruis dat God 
hem hier op aarde al gaf, met zich gedr_agen. 
Na een fijne week in Waalre bij zijn dochter 
te hebben doorgebracht, ging hij met moeder 
naar Assen om zijn zoon die hij met de regel
maat van de klok bezocht, nog een paar 
mooie uurtjes in het bos aldaar te bezorgen. 
Als grote kindervriend en steunpilaar voor 

moeder en vele anderen, is hij thuiskomend 
van zijn bezoek aan Fransje, naar God de 
grote kindervriend gegaan. 
Lieve man , vader en opa wij danken je voor 
alle goede zorgen die wij van jou hebben 
mogen ontvangen. Wij hopen dat de rust die 
je de laatste tijd niet meer zo goed kon vin
den, nu bij Onze Lieve Heer zult krijgen. 
Mijn lieve vrouw en kinderen, jullie weten hoe· 
graag ik bij jullie was gebleven. God heeft 
anders beschikt . Hartelijk dank voor alle liefde 
en zorg die ik van jullie heb mogen ontvan
gen. Bewaart de liefde en zorg voor elkaar . 
Tot weerziens in ons aller Vaderhuis. 

Voor Uw deelneming zeggen wij U onze op

rechte dank. 

Familie 

Almelo, september 1977 


