


Ter dankbare nagedachtenis 
aan 
HEINRICH ALOYSIUS JOZEF 
GROOTHUIS 
geboren te Reutum (gem. 
Tubbergen) 29-12-1905; pries
ter gewijd te Utrecht 23-7-'33 
achtereenvolgens als kapelaan 
werkzaam te Bargercompas
cuum (Dr.) 1933-1934; Lobith 
1934-1938; Almelo St. Egber
tus 1938-1942; Arnhem St. 
Martinus 1942-1951. 
Bouwpastoor benoemd te Al
melo 1951 ; van 1953 tot 1-3-'71 
pastoor van de St. Jozefpa
rochie te Almelo. 
Daarna tot zijn plotselinge 
dood op 2-2-1976 rustend pas
toor te Almelo, wonend temid
den der parochianen. 
Vanuit de St. Jozefkerk (Slui
tersveld) begraven op het r.k. 
kerkhof te Almelo 6-2-1976. 

"Heer geef hem standvastigheid in het 
geloof, oprechtheid in de liefde tot Uw 
volk en volharding in het werk, dat 
Gij hem oplegt". 
Deze bede schreef de overleden pries
ter op het gedachtenis-prentje van de 
priesterwijding in 1933. 

In de 43 jaren die volgden spande hij 
al z'n krachten in om deze bede in 
vervulling te doen gaan. God vond in 
hem een gewillig instrument ; hij bleef 
volledig beantwoorden aan Gods roep
stem, ook al kostte dat soms grote 
offe~s; in zijn geloof was hij standvastig 
als n rots 1n de branding; zijn liefde 
was oprecht voor allen met w ie hij als 
priester te doen kreeg ; in het werk dat 
hem werd opgedragen bleef hij gehoor
zaam volharden tot alle menselijke 
krachten verbruikt waren . 
Hij was méér dan plichtsgetrouw in de 
opdracht die hem gegeven werd, totdat 
hij onder de zware last bezweek. 
Zo heeft hij in navolging van Zijn Ver
rezen Heer het kruis geduldig gedra
gen tot stervens toe, om daarna glorie
vol met Hem het Vaderhuis binnen te 
gaan om eeuwig te leven. 

Heer, geef hem de eeuwige rust 
Onze Vader Wees Gegroet 

Voor Uw deelneming en belangstelling 
bij het overlijden van onze heerbroer 
en huisgenoot zeggen wij U onze wel
gemeende dank. 

Fam. Groothuis 
Mej. B. Masselink 


