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Johan Groeneveld werd op 14 april 1928 aan 
de Frensdorferweg 39 in Lattrop geboren. Als 
oudste van 7 kinderen was het al snel duidelijk 
dat hij de opvolger zou worden op de boerderij. 
Na de lagere school werd hij steeds meer een 
waardevolle kracht op het bedrijf van zijn ouders. 

Vanaf 1948 begon Johan met zijn dagelijks 
melkritten die hij tot 1978 zou blijven doen. Door 
die extra inkomsten was hij in staat om in 1955 
een nieuw huis op het erf van de boerderij te 
bouwen, voor die tijd nogal ongebruikelijk. Hij nam 
de boerderij over en trouwde in 1955 met zijn 
grote liefde Truus Bloemen. 
In het sociale leven liet Johan zich niet onbetuigd. 
Hij was mede oprichter van de Toneel vereniging 

Durido en bedacht ook nog de naam (Durven is doen]. 
Hij stond ook aan de wieg van de rijvereniging "de Grensruiters", en van daaruit 
was Johan jarenlang bestuurslid van de Grasbaanraces. Zijn verhelderende 
mening en strakke discipline werd in al die functies erg gewaardeerd. 

Vanuit hun boerderij wilden Johan en Truus graag een eigen gezin stichten. 
Die wens, werd al vrij snel verhoord door de geboorte van Marga op 2 juli 
1956. In de daarop volgende jaren werd het gezin compleet door de komst 
van Hans, André, Edwin, Sylvia en Linda . De kinderen werden steeds meer bij de 
werkzaamheden op het bedrijf betrokken. 

Johan blonk uit door zijn enthousiasme en waardering voor de verschillende 
carrières van zijn kinderen. Of het nu om paarden en pony's, zang, schilderen, 
artistieke zaken, kennis van wijnen, horeca, entertainment of veeteelt ging, Pa 
vond iedereen de beste ! 
Zeg nou zelf, hoe lief kan een vader zijn ? 

Zijn enorme levenskracht bleek overduidelijk toen hij in 1998 een ernstig 

ongeluk kreeg. Hij kwam terecht onder een stalen stalhek en werd met diverse 
breuken en verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis in Oldenzaa l er 
geopereerd. De medische staf die hem behandelde sprak z'n verbazing uit over 
de snelheid van zijn herstel. 

In 2005 waren zij 50 jaar getrouwd. De tot een feestzaal omgebouwde manege 
was voor Johan dé omgeving voor het feest van zijn dromen. Vol trots heette 
hij en Truus de gasten welkom. Hij was geïmponeerd door de lasershow er 
kon maar niet begrijpen hoe het mogelijk was dat zoveel verschillend gekleurde 
straaltjes zo 'n mooi plaatje konden maken ! 
Opa Johan had ook veel belangstelling voor zijn kleinkinderen, met iets meer 
interesse voor de wichter dan voor de jongens. Hij kon zich vol enthousiasme er 
met zijn typische vorm van humor, volledig aan zijn kleinkinderen 
overgeven. 

Op 13 juli 2012 zagen Truus en de kinderen Johan met pijn in hun hart vertrekker 
naar Gereia in Oldenzaal. Truus had hem thuis met veel liefde verzorgt, tot het 
moment aangebroken was dat het echt niet meer kon. Hij moest de boerderi j. 
na een lang en arbeidzaam leven, verlaten. 
Dagelijks bezocht Truus hem trouw, met in haar tas het schone wasgoed, eer 
lekker gekookt eitje en een bakje met fruit. 

In de anderhalf jaar die volgde, sloopte de combinatie van Parkinson en Dementie 
langzaam zijn lichamelijke en geestelijke vermogens. Omringt door Truus en zijn 
kinderen was Johan's strijd op maandag 6 januari gestreden en is hij in de 
armen van Truus vredig heen gegaan. 

Lieve Johan, rust in vrede. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven. 
Truus Groeneveld - Bloemen 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 


