
be11 1e vw1 Otl8 heengegaan. 

111aa1( 1e bQïjol 
il'l 0111:: ve,~de1t Qeve11. 

---- ----
j 



Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Bernardus Groothold 
echtgenoot van 

Gezina Geertruida Sanders 

Hij werd geboren te Haaksbergen op 12 december 
1910. Hij overleed thuis, na gesterkt te zijn door het 
H. Sacrament der Zieken, op 1 februari 1994. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de 
H. Blasius hebben wij hem te ruste gelegd op het 
kerkhof aldaar op 5 februari 1994. 

In stilte is vader uit ons midden heengegaan, pre
cies zoals hij was, kort en zonder noemenswaardig 
afscheid. 
Vader was een hardWerkende man met een diep 
geloof. Voor moeder was hij een dagelijkse steun, 
op wie ze altijd kon vertrouwen. 
Vader heeft mooie, maar ook hele moeilijke mo
menten gekend in zijn leven. Eén van de moeilijkste 
is geweest toen Benny is verongelukt. Vader en 
moeder hebben toen een hele zware tijd gekend. 
Steeds weer de vraag ... waarom?? 
Ook is het hem zeer moeilijk gevallen toen bleek dat 
hij zijn huis in Oele moest verlaten. Het huis, dat hij 
zelf had gebouwd en waar hij vanaf hun trouwdag 
met moeder en later met de kinderen heeft ge
woond. 

Vader was een bescheiden man zonder veel ophef. 
Het was juist voor hem een groot moment, dat hij 
het 50-jarig huwelijk heeft mogen vieren in 1991 
samen met zijn gezin, zijn familie en kennissen . 
Daarvan heeft hij enorm genoten. 
Wat kon vader zich uitleven in zijn groentetuin. Hij 
kon zo verlangen naar het voorjaar als de natuur 
weer ging bloeien en hij weer kon zaaien en poten . 
Hij leefde heel erg mee met de kinderen en de 
kleinkinderen. Het wel en wee van hen ging hem 
zeer ter harte. 
Toen zijn geduldig gedragen ziekte zodanige vor
men aannam, dat nij verzorgd moest worden , was 
het zijn vurige wens om toch vooral thuis te mogen 
blijven. In zijn eigen huis bij moeder en de kinderen. 
Dit is tot het laatste toe gelukt, dankzij de dagelijkse 
zorg van moeder, kinderen en toegewijde hulp van 
de mensen van de thuiszorg. 
Met verdriet in ons hart, maar toch dankbaar voor 
alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, 
nemen we afscheid van hem. Wilt u, samen met 
ons, hem in uw gebeden gedenken. 

Voor uw medeleven betoond tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn man, onze vader en opa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Groothold. 


