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Met grote dankbaarheid denken we terug 
aan 

Johan Heinrich Gerhard Louis Grönefeld 

echtgenoot van 
Johanna Berendina Geertruida Heerink 

Hij werd te Oldenzaal geboren op 14 juli 
1896 en is geheel onverwacht in diezelfde 
stad overleden op 23 november 1974. 
Vanuit de Maria-kerk hebben we hem be
graven op het R.K. kerkhof te Oldenzaal, 
waar zijn lichaam de blijde verrijzenis af
wacht. 
Nadat hij nog een groot aandeel heeft ge
had in het welslagen van het Cecilia-feest, 
dat hij met zijn zangkoor vierde, is hij in 
de nacht daarna heengegaan naar ons 
allerlaatste feest om zo voor altijd Gods 
lof te zingen. 
Hij was een man met een groot geloof en 
een sterk Godsvertrouwen. 
Door zijn vrolijkheid en optimisme, door 
zijn rake nuchterheid en sterk typerende 
geestigheid had hij een bijzondere plaats 
bij zijn lieve vrouw, zijn kinderen en klein
kinderen en bij vele anderen . 
Hij begon een legendarisch figuur te wor
den, want nog altijd doen de verhalen over 

tante Na uit de Boeskool-revue de ronde. 
Met een bewonderenswaardige nauwgezet
heid heeft hij gewerkt voor zijn gezin en 
zijn zaak. Ondanks zijn hoge leeftijd had 
de zaak nog volop zijn belangstelling en 
werkte hij daar iedere dag. 
Nu is hij plotseling heengegaan ; hij, die 
als klokkenmaker de tijd tot op de minuut 
kon regelen, heeft moeten toegeven , dat 
God alleen de Heer van alle tijd is. 

De priester dichter Guido Gezelle zegt het 
zo markant : 
De wijzer wijst elk uur en tijd , 
maar niet 't uur, dat ge schuldig zijt te 

sterven. 
Weest voorbereid, 
de wijzer wijst naar de eeuwigheid ! 

En hij was voorbereid . Als trouw koor
zanger heeft hij 60 jaar lang gezongen 
voor de Heer. Het was de bedoeling om 
hem hiervoor een bijzondere onder::,chei
ding te geven , maar nu krijgt hij de hoog
ste onderscheiding , die een mens ontvan
gen kan, van God zelf. 

"Goede en trouwe dienaar, ga binnen in 
de vreugde van uw Heer" . 


