


In dankbare herinnering 

Harry Groener 
echtgenoot van 

Josine Groener - Kienhuis 
Harry is geboren op 13 september 1954 en na voorzien 
te zijn van het H. Sacrament der Zieken, thuis aan de 
Ellenweg 2 overleden op 26 januari 2013. 

, . We hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens de 
uitvaartviering in de Sint Nicolaaskerk te Denekamp op 
2 februari 2013, waarna we hem ter ruste hebben gelegd 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

Harry was de jongste van het gezin van zes kinderen en 
woonde aan de rand van het Singraven, dat volgens hem 
het mooiste plekje van het dorp is. Na de LTS ging hij naar 
de MTS in Enschede, waar hij bouwkunde studeerde. 
Vrij snel na zijn diploma begon hij zijn loopbaan bij het 
familiebouwbedrijf Vos in Oldenzaal, later Plegt-Vos. 
Hier had hij het ontzettend naar zijn zin, maar liefst 39 
jaar heeft hij er met veel passie, inzet en plezier gewerkt. 
In 1978 was hij jubileumjonker van de Greune 
Köttelpeerkes, tijdens deze periode leerde hij Josine 
Kienhuis kennen. Na een fijne verkeringstijd besloten 
ze samen de toekomst in te gaan. Er werd een nieuwe 
woning op het erf van Harry zijn ouderlijk huis gebouwd, 
waarin ze samen met Harry's moeder woonden. Harry 
en Josine trouwden op 12 maart 1982. In 1985 werd hun 
zoon Niek geboren en met de geboorte van Anne in 1987 
was hun gezin compleet. 
Harry vond het een hele eer dat hij in 1995 het carnaval 
mocht voorgaan als prins van de Köttelpeer'n. Carnaval , 
familiefeesten , Pasen , Sinterklaas, Kerstmis en alle 

verjaardagen waren voor hem een reden om samen te 
zijn en om samen te vieren. Hij hield van gezelligheid, 
was sociaal, stond altijd positief in het leven en tradities 
droeg hij hoog in het vaandel. Harry was een echte 
levensgenieter. 
Hanneke en Rutger sloten zich bij de familie aan en 
Harry betrok hen vanaf de eerste dag bij het gezinsleven . 
De kleinkinderen Daan en Bente gaven hem de titel van 
opa, die hij vol trots droeg. Vol trots was hij ook op de dag 
dat hij Anne als bruid naar het altaar bracht. 
Met al zijn kennis en inzet maakte hij tijdens zijn 
58 levensjaren deel uit van meerdere commissies en 
besturen. Men deed nooit tevergeefs een beroep op 
hem. Verschillende activiteiten werden dan ook jaarlijks 
door hem georganiseerd , of het nu met de familie , zijn 
kameraden, zijn tennisgroepje of zijn volleybalteam was, 
Harry genoot altijd. 
In juli 2012 werd bij zijn kleindochter Bente leukemie 
geconstateerd . Een intensief kuurtraject volgde. 
Dolgelukkig was hij dan ook toen bekend werd dat de 
kuur bij Bente aansloeg . 
In oktober 2012 werd bij Harry een leveraandoening 
vastgesteld, waardoor zijn leven erg veranderde. 
Uiteindelijk werd een hersenbloeding in de nacht van 23 
op 24 januari 2013 hem fataal. Thuis op het Singraven 
sliep hij, omgeven door zijn geliefde gezin, op zaterdag 
26 januari 2013 heel rustig voor altijd in. 

Wij danken jullie voor jullie steun en medeleven. We 
proberen het motto van Harry na te leven: 
"Blijf niet te lang hangen in het verleden, maar koester de 
herinneringen en kijk vooruit!" 
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