


1n dankbare herinnering aan 

Wilhelm Grol 
Wzllie 

* 10 juli 1925 t IS juni 20 17 

Wij namen afscheid van Willie tijdens een plechtige 
uitvaartdienst in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk 
te Erica op 21 juni 2017, waarna de crematie
plechtigheid volgde in crematorium 'De Meerdijk' te 
Emmen. 

Willie is geboren in Barger-Oosterveld als oudste van 
elf kinderen. Hij trouwde met Catrien en er werden een 
zoon en vijf dochters geboren. 66 jaar heeft hij in E1ica 
gewoond, waarbij grotendeels aan de kerkweg 127. 

We kennen pa als een vrolijke man,joviaal, een lach op 
zijn gezicht. Hij was een gezelscbapsmens en kon 
moeilijk alleen zijn. Groeten en zwaaien deed hij naar 
ieder die hij tegenkwam, bekend of onbekend. 
Herkenbaar was hij aan zijn pet, zelfs in de Weegbree 
hield hij hem op zijn hoofd. 

Zijn werkzame leven begon hij als boerenarbeider. 
Daarna werkte hij bij de Akzo totdat hij na een val van 
ma de zorg voor haar op zich nam. Hij deed alles zelf, 
het hele huishouden, de financiën. Toen hij later zelf 
zorg nodig had vond hij het moeilijk afhankelijk te zijn 
van anderen. 

De vakanties brachten zij ruim twintig jaar door op 
camping Klein Zandvoort in Glanerbrug. Er werd 
gezwommen, daaraan deed pa ook mee maar hij hield 
zijn voet aan de grond. 

De grote hobby van pa en ma was bingo, het liefst 
iedere avond, alleen de zondag sloegen ze over. Het 
bleef niet bij bingo spelen. Pa was actief in de 
vereniging, werd omroeper, bracht koffie en drankjes 
rond. 

Bijna zijn hele leven hield pa schapen, als hij vroeger 
van zijn werk kwam ging hij eerst naar de schapen op 
het land en daarna werden thuis zi ja vrouw en kinderen 
begroet. 

Hij hield van dansen en zingen, 's morgens zette hij 
meteen de radio aan en luisterde hij graag naar muziek 
op piratenzenders. 

Heel lang heeft hij zelfstandig kunnen wonen na het 
overlijden van ma op 11 september 2011 . Toen dat ook 
met hulp niet meer mogelijk was is hij ruim een jaar 
geleden van zijn huis aan de Eendrachtstraat naar de 
Weegbree verhuisd. Daar is hij op 91-jarige leeftijd 
gestrnven. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid danken wij u 
hartelijk. 

Kinderen 
kleinkinderen 
achterkleinkinderen 


