
In dierbare nagedaditt'nis arn 

JOHANNES GERARDUS ANT. GROS 

echtgenoot van 

Maria Josellna Blokhuu. 

Hij werd geboren 23 seplernber 1919 te Al
bergen. Geoterkt door her S•crarnent der zie 
ken overll'cd hij 15 juni 19711 te Denekamp. 
Z11n ltcha.om hebben w11 19 juni da v. t t' rust<' 
gel<'gd in het parochieel kerlhof ald.ar. 

.Als ons aardse huis, ons lkha•m. argtbrokco 
wordt, heeft God een plaats bereid voor ons 
die Hem liefhebben, want door de dood wordt 
oas leven wel veranderd. maar niet ongedaan 
gemaakc" l·kr is eea vau de grdachten uit de 
Liturgie van de kerk. waarmee ZIJ haar kinde
ren begeleidt bij de afloop von hei aardse le
ven. Hee zi1n gedachten van troost en tegeh1l 
het'DWIJ't'nd naar de zekerheid die WIJ vanuit 
ons geloof mogen hebbt'n . 
Wi1 hebben deze troost wel nodig nu onze 
geliefde man ea vader zo plcllseling oas moest 
ontvallen: wij zullen hem echr missen. thuis en 
in onze famllekring. Want al werd hij de laat
ste jaren bemoe1h1kt 10 zijn leven door ziekte 
en invaliditeit: Hi1 wás er ia ieder geval en 
voor 7.iJn vrouw, kind~ren en kleinkinderen be
tekende hii zoveel aan hartelijkheid en prak
tische naastenliefde. Nu is daar el'n lege plaats 
gevallf'n en het zal ons moeile kosten om hier
mee te leren ltven. 

Naast alle droefheid mag er echtN ook troost 
z11n \·anuit ons gdoof On1e man en vader 
heeft zijn einddoel nu bneikr van het eeuwig 
leven bij God van Wie WIJ zijn uitgegaan en 
tot Wie wij vroeg of laat 1erugknen God 
heeft zijn dienaar 111e1 onvoorbereid aang~1rof
f1•11; want hij leefde vanuit een eenvoudig maar 
diep geloof. hier op deie wereld , htj m•g nu 
verder leven waar geen pijn en ziekte meer 
b~•ta•n. in volma•kt ~t>lul 

Mi1n lieve '''°"" en k111derf'n, ik ga Jullie nu 
Hrlaten. Ik wil jullie nog graag hedanken voor 
alle hetJe en begnp die tl: van 1ulhe mocht 
on1vaogen. De goede God moge het jullie al
lema~I vergoeden en belonen, Hij 111oge jullie 
ook srcrken in de moeil11ke uren en d;igen die 
Jullie overvallen zijn, H 11 moge Jullie ook troos
ten met de belofte op een gelukkig weder
ziens in het vaderhuis . Vaanwel dan, har1el11k 
bedankt voor alles en tot wederziens. 
Moeder Muia, hreng onze man en vadPr naar 
het eeuwige leven b1J Jezu~. uw Zoon. Amen. 

Voor uw deelneming. ondtrvonden na het over
lijden van onze brminde cchrgcnc:iot, vader, 
behuwdvader en opa, betuigen wij U onze 
hartelijke dank. 

Denekamp, juni 1978 
Hopmanstraat 33 

Familie Grob-Blokhuis 
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