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In dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES GROOTHUIS 

echtgenoot van Johanna Grada Diepenmaat 

Jan, onze papa, werd op 21 november 1909 geboren te 
" Hengevelde op hetzelfde adres, waar hij zijn hele leven heeft ge

woond. 
Nadat hij het Sacrament der zieken nog ontving, overleed hij op 
29 november 1993. Op 2 december hebben we hem ter ruste ge
legd op het parochiekerkhof te Hengevelde. 

Hij groeide op met zijn oudere zus Leida en zijn jongere broer 
Willem. Mede door de gevolgen van een langdurige ziekte, die 
alle drie kinderen trof, overleed zijn zuster reeds op 21 jarige leef
tijd. 
De keuze voor het boerenvak was een logische, waarbij hij een 
brede interesse had voor zaken naast het boerenbedrijf. 
Hij timmerde en metselde zelf. Ook had hij erg veel belangstelling 
voor de levende natuur. Op latere leeftijd vertrouwde hij ons toe, 
dat hij wel dierenarts had willen worden. Deze eigenschappen wa
ren zijn hele verdere werkzame leven zichtbaar. 

Op 21 mei 1946 trouwde hij met Anna Diepenmaat. Samen heb
ben zij 8 kinderen grootgebracht. Tragiek bleef hun niet bespaard. 
Eén kind werd levenloos geboren, terwijl een langdurige ziekte 
van één hunner kinderen hen lange tijd met zorg vervulde. 
Jan en Anna, beiden zelf opgegroeid in een gelovig gezin, putten 
daarbij kracht uit hun geloof. 

Als het om diep mensel ijke zaken ging, was papa zeer emotioneel 
betrokken. Vaak kon hij dan de woorden niet uitbrengen, die hij in 
gedachten had. 
Sober leven en werken was hem met de paplepel ingegoten. 
Reeds een aantal jaren geleden koos hij samen met zijn vrouw 
een bescheiden plekje aan de rand van het kerkhof uit, waar ze 
samen voor eeuwig zouden wi llen rusten, als de tijd daarvoor ge
komen zou zijn. 
Nu dan voor hem die tijd gekomen is, hebben we een mens verlo
ren, die zeer toegewijd was aan zijn gezin en die intens gelukkig 
was met de 22 kleinkinderen, die geboren werden. Helaas moest 
van Mark al na één dag afscheid worden genomen. "Opa en oma 
Hengevelde" was en is een begrip voor die kinderen. 
Vroeger nam de boerderij zijn vo lle tijd in beslag, de laatste jaren 
bracht hij uren door in de tuin, samen met mama. Geleidelijk ging 
de ouderdom knagen aan ziJn geestelijke vermogens. Zijn zorgza
me en bezorgde karakter maakte nu, dat hij zich onnodig zorgen 
maakte. Nog meer dan voorheen zocht en vond hij geborgenheid 
bij zijn vrouw. "We horen bij elkaar", zei hij dan. 
Verdriet overheerst bij het afscheid nemen van iemand, die we als 
een goed mens hebben gekend. Maar we realiseren ons ook, dat 
hij na een uitermate kort stertbed overleed in aanwezigheid van 
zijn dierbaren in zijn eigen huis, zoals hij zich dat gewenst zou 
hebben. We weten, dat hij nu zijn welverdiende rust heeft. 

Het was goed samen te zijn. 

Voor Uw blijken van medeleven en Uw aanwezigheid bij de dienst 
van uitvaart en begrafenis van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader, opa en broer, betuigen wij U onze oprechte dank. 

fam. Groothuis 


