


In dankbare herinnering aan 
mijn lieve man, onze pa en opa: 

Johan Petrus Henricus Groothuis 
'HARRY' 

echtgenoot van Joke Steggink 

Harry werd geboren op 1 september 1941 te Reutum. Op anderhalf jarige leeftijd werd 
hij liefdevol opgenomen in het gezin van Gerard en Riek Groothuis waar hij een 
onbezorgde jeugd heeft gehad. Ondanks dat zijn broers en zussen in verschillende 
gezinnen opgroeiden onderhield hij hier altijd een warme band mee. Als enig kind 
vond hij veel vermaak bij de familie Droste. Aan deze tijd koesterde Harry dankbare 
herinneringen. Na de lagere school in Reutum doorliep Harry de Lagere- en 
Middelbare Landbouwschool. Vervolgens begonnen hij en zijn vader naast de 
boerderij een bescheiden loonwerkerstak. Harry leerde Joke kennen in 1962. Zes jaar 
later traden ze in het huwelijk en kregen twee kinderen. Een gelukkige lijd volgde 
waarin liefde voor het gezin en passie voor het bedrijf de boventoon voerde. 
Vastberaden besloot Harry in 1980 afstand te doen van de koeien en zich geheel te 
richten op de varkenshouderij. Jaren van bouwen en uitbreiden volgden, waarin Joke 
als een rots in de branding achter hem stond. Het was een tijd van hard werken maar 
het voelde goed. De agrarische sector floreerde en binnen het gezin was er sprake 
van pure saamhorigheid . Helaas vond er in 1993 een kentering plaats in het leven van 
Harry. Hij werd zwaar suikerpatiënt. Ondanks dat men hem nooit hoorde klagen was 
duidelijk zichtbaar dat hij er lichamelijk, maar ook geestelijk onder gebukt ging. De 
gezellige en opgewekte Harry veranderde gaandeweg in een emotionele, gesloten 
man. Toch kon hij nog enorm genieten van kleine dingen. De wekelijkse kegelavond 

was hem heilig. Maar ook van de motorsport was hij een enorme liefhebber. Tevens 
beleefde hij veel plezier aan de bescheiden vakanties met Joke en uitjes met familie 
en vrienden. De geboorte van Niels en het bijbehorende 'geweld op'n beid' maakte 
hem intens gelukkig. Maar ook Kim en Demi, die hij gekscherend K2 noemde sloot hij 
direct in zijn hart. Heel bijzonder heeft Harry zijn laatste Kerstfeest ervaren toen hem 
de komst van een vierde kleinkind werd medegedeeld. Helaas heeft hij er geen kennis 
mee mogen maken. Harry heeft een zware klap moeten incasseren toen er in februari 
2004 longkanker bij hem werd geconstateerd. Ruim een jaar heeft hij op 
bewonderenswaardige wijze gevochten tegen zijn ziekte en geleefd tussen hoop en 
vrees. Tranen van opluchting wisselden zich af met tranen van machteloosheid en 
intens verdriet. Verdriet om afscheid te moeten nemen van alles wat hij zo lief had en 
koesterde. Op 5 mei 2005 werd Harry bevrijd uit zijn gevecht en startte hij omringd 
door zijn dierbaren in vrede zijn Hemelvaart. Op 10 mei daaropvolgend hebben we 
hem na een plechtig gezongen uitvaart in de parochiekerk van de H.H. Simon en 
Judas te Reutum te ruste gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Adieu Harry, wij moeten elkander groeten. 
Adieu, vaarwel, tot wederziens. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man , onze zorgzame pa en fantastische opa zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

Haarle, 10 mei 2005 
Snoeymansweg 24 

Joke Groothuis - Steggink 
Kinderen en kleinkinderen 


