
Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS ANTONIUS GROENER 
echtgenoot van 

GEZINA BERENDINA BOLSCHER 

Hij werd geboren re Denekamp 15 decem
ber 1901 en b in de vrede van Chrisrus 
overleden te Denekamp 21 okrober 1976. 
Na de uirvaartm1~ in de St. N1colaaskerk 
werd hij aldaar begr;1ven op 't d:. kerkhof 
25 oktober 1976. 

Met een gevoel van dankbaarheid denken 
we terug dan dete ons zo dierbare mens. 
Hij was een lietdevolle echtgenoot en 'n 
zorgzame vader. Naasr de droefheid over 
dit plotselmge verlies 1ijn we dankbaar dat 
hij zoveel voor ons heetr gedaan. Hij was 
een eenvoudig man die zich heel zijn leven 
in dienst stelde van God en de meoemen
sen. H1J was een voorbeeld van een diep 
christeluk geloof, d;ir beleefd werd in het 
leven van alledag m lief en leed. 
Hrj is ons voorgegaan in zorqen en wer
ken voor z[Jn gezin en in de lange dienst 
aan het landgoed Singraven. waarvoor hij 
een mooie bekroning mocht ontvangen. 
Ondanks regenslagen in zijn leven. bleef 
hij een bl[J en tevreden mens. die alrijd 
klaar stond voor een ander. Hij genoot nog 
zo echt van zijn leven temidden van zijn 
dierbaren, waarvoor hij bezorgd bleef tot 
de laatste dag van zijn leven. Hij is ons 

vooniegaan in naastenliefde en gebed, hij 
vond daarin kracht om de vreugden en 't 
verdriet van het mensenleven te verwerken. 
Zijn leven is goed geweest en daarvoor 
heeft God hem gezegend. Wij bidden God 
de Heer van leven en dood. dat Hij tot 
hem moge zeggen: .Goede en getrouwe 
dienaar. ga binnen in de vreugde van de 
Heer". 
Mijn lieve vrouw. ik dank je voor alle lief
de en zorg voor mij en wens je alle sterkte 
toe. Mijn kinderen. kleinkinderen. familie 
en vrienden. dank ik voor alle goedheid 
voor mij. Blijft moeder met uw zorg om
ringen en vergeet mij niet m uw herinne
ring en gebed. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw blijken van medeleven ondervon
den bij het overlijden van onze lieve man. 
vader. behuwdvader en opa zeggen wij U 

onze hartelijke dank. 

Denekamp oktober 1976 
Krabbendijk 12a 

Familie Groener 

J. Benneker • Koster • Denekamp 


