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Ter nagedachtenis aan 

Bernardus Johannes Groothold 
Geboren 27 oktober 1901 te Beckum . Gesterkt 
door het H. Sacrament van de zieken is hij over
leden te Bentelo 21 maart 1985. Na een Pl. 
Eucharistieviering in de Parochiekerk van 
Bentelo, hebben we zijn lichaam begraven op 
het R.K. kerkhof aldaar op 25 maart d.o.v. 

Voor uw medeleven en belangstelling ondervon
den na het overlijden van onze dierbare broer, 
zwager en oom zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Groothold 

Een eenvoudig mens is van ons heengegaan, 
een mens naar Gods hart, een mens die wist wat 
hij wilde en voor wie werken zijn lust en zijn 
leven was. 

De eenvoud is het kenmerk van het ware. Dat 
zou je kunnen zeggen als je aan je geest voorbij 
laat gaan het leven van Bernard Groothold. Een 
leven dat samengegroeid is met de grond 
waarop hij geleefd en gewerkt heeft. Agrariër in 
hart en nieren voelde hij zich nergens beter thuis 
dan in Gods vrije natuur. 

Vanuit zijn werk begreep Bernard dan ook zo 
goed dat de graankorrel in de aarde moet vallen 
en moet sterven om vruchten voort te brengen. 
Zo zijn zijn jaren heengegaan en samen met zijn 
zuster huldigde hij het devies: bidt en werkt. 
Want ondanks zijn zwoegen en werken voor het 
bedrijf vergat hij niet degene die hem de kracht 
gaf om het te kunnen volbrengen. 
Bernard Groothold was geen man van vele 
woorden maar hij heeft in onuitgesproken dank 
zich de zorg en de liefde van zijn zuster Dina la
ten welgevallen. Zo heeft hij ook de handicap 
van het ouder worden weten te aanvaarden. Zo 
was hij mens onder de mensen en heeft hij zijn 
levensweg voleind. Tijdens zijn leven wist Bern
hard zijn handen te gebruiken waarvoor God ze 
hem gaf en in de palm van Gods hand voelde hij 
zich geborgen zodat hij tenslotte in de Geest van 
Christus kon zeggen: Vader in uw handen beveel 
ik mijn geest. 

Moge Bernard rusten in de vrede van de Heer. 
Onze Vader .. .. 


