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In dankbaarheid blijven wij 

herinneren 

Gerardus Hendrikus 
Groothuis 

weduwnaar van 
Hendrika Johanna Heithuis 

Vader werd geboren te Haarle in de ge,meente 
Tubbergen op 11 februari 1905. Op 29 septem
ber 1937 trad hij in het huwelijk. Met alle zorg, 
bewust van zijn verantwoordelijkheid, zette hij 
zich in voor het welzijn van het gezin. Het werk op 
de boerderij deed hij met plezier. Handig als hij 
was, hield hij zich bezig met allerlei praktische 
werkzaamheden. Het gaf hem voldoening iets om 
handen te hebben. 
Hij was een man, die wist wat hij wilde. Een 
eenmaal ingenomen standpunt liet hij niet gemak
kelijk los. Terzake en scherpzinnig waren vaak 
zijn opmerkingen. Zijn oordeel droeg een door
dacht karakter. 
Hij hield van het land en de natuur en elke lente 
was voor hem een nieuw begin. 
Hij mocht genieten van een goed verzorgde oude 
dag in het gezin van Harrie en Joke, waar hij 
geheel opgenomen was. 
Meeleven van zijn huisgenoten en van mensen 
die hem bezochten kon hij waarderen . 

Door een beroerte getroffen, was hij dankbaar 
thuis te kunnen blijven. Het laatste anderhalf jaar 
wist hij zich afhankelijk van de hulp van anderen. 
Tot het laatste toe wist hij zich in eigen huis 
omringd door liefdevolle zorg. 
In diep geloof ontving hij het sacrament van de 
zieken. 
De dood kwam voor hem als een gast, die 
bevrijding bracht uit pijn en onmacht. Op zondag
avond 28 maart 1993 ging vader, omringd door 
hen, die hem zo nabij waren, van ons heen. Op 31 
maart d.a.v. had de eucharistieviering bij zijn 
afscheid plaats en werd hij te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof te Reutum. 
Mogen de woorden van het lied ,,,In paradisum", 
da_t hij als-trouw koorzanger zo vaak gezongen 
had in vervulling gaan: ,,Dat de engelen hem 
mogen begeleiden naar het hemels paradijs". 

Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en 
medeleven ondervonden na het overlijden van 
onze zorgzame vader en opa, zeggen wij U hierbij 
oprecht dank. 

Haarle, maart 1993 
Snoeymansweg 24 

Kinderen en 
kleinkinderen 


