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In dankbare herinnering aan 
FREDERIKUS JOHANNES GROENER 

echtgenoot van 
GEERTRUIDA ALEIDA TIJHUIS 

Hij werd geboren te Denekamp 7 april 1900. 
Voorzien van 't Sacrament der zieken over
leed hij te Denekamp 16 april 1979. Zijn 
gestorven lichaam hebben wij 20 april d.a.v. 
te ruste gelegd in het parochieel kerkhof 
aldaar. 

Tijdens de Paasdagen toen wij i~ de Kerk 
de blijde Verrijzenis van Jez~s u 1t de do~d 
mochten vieren , werden wu tegelukertud 
droevig getroffen door het overlijden v~n 
de ons aller zo geliefde man en vader. Zun 
dood kwam wel niet onverwacht en was 
voor hem wel de bevrij ding uit een be
nauwende ziekte maar voor ons, zijn vrouw 
en kinderen en allen die hem kenden en 
liefhadden . betekent het een pijnlijk gemis. 
Wij allen hadden hem nog zo graag bij 
ons gehouden. 
Hij was werkelijk een geziene mens. met 
wie iedereen graag van doen ha? · ~en 
voorbeeldige echtgenoot en vader, die 21ch 
zelf weggaf voor vrouw en kinderen. en 
ook daardoor een edel en rijk mens. On 
vermoeide werklust, plichtsgetrouw. milde 
humor, behulpzaam en intense liefde voor 
de natuur waren eigenschappen die hem 
kenmerkten tot zijn laatste levensdagen hier. 
Hij was ook een diep gelovig mens. Bid -

den en werken, liefde tot God en mede 
mens wist hij eerlijk en in harmonie te 
combineren. Een grote Maria -vereerder die 
in Lourdes en liefst 27 keer te Kevelaer de 
Moeder Gods als trouw bedevaartganger 
bezocht. Vanu it dat diepe geloof heeft hij 
geleefd; vanuit datzelfde geloof mogen wij 
weten dat hij nu, na zijn levenstaak trouw 
te hebben volbracht, volmaakt gelukkig is 
bij God. De dood was voor hem niet alleen 
het einde van het aardse leven . maar ook 
de dooryang naar een eeuwig Leven. waar 
geen pijn en ziekte meer bestaan. De ver
rijzenis van de Heer is ook voor hem het 
paspoort naar het volmaakte Rijk Gods. 
Daarvoor heeft hij gebeden en gewerkt. 
daarin heeft hij geloofd en vertrouwd; voor 
dat alles heeft hij zijn loon ontvangen nu . 
dubbel en dwars verdiend. Voor ons die 
achterblijven is dat een geweldige troost 
naast alle droefheid. 
Mijne geliefden ik ga jullie n~ verlaten . 
Echt hartelijk bedankt voor alle liefde, zorg 
en vriendschap die ik van jullie allemaal 
mocht onde1vinden, vooral jullie . mijn lieve 
vrouw en kinderen. We hebben het fijn 
gehad met elkaar, tot het laa tste toe: Ik 
verheug mij op een gelukkig wederz1ens 
bij God en zeg daarom : Nogmaals bedankt 
vaartwel en graag tot wederziens in de 
hemel. 

Moeder Maria, breng hem en ons samen 
in het Rijk van Jezus uw loon , amen. 


