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In onie herinnering en oos gebed gedenke-n WIJ 

dankbaar 

GERHARDUS JOHANNES GROENER 
Geboren Ie Denekamp 28 februari 1903. In een 

gelukkig huwelijk met 

JOHANNA MARIA ENGELBERTINK 

werden hun elf kinderen geboren. Het overlijden 
van zoon Btrnhard heeft een diepe wood In 
hN Ie-ven vao vader en moeder geslagen D11 
deed heo dieper dan 0011 beseffen dar ie hei 
leven n1e1 in eigen h•nd hebt Plannen m•ken 
is vaak een hacheliJke zaak. want :i:o ui \'ader 
• De mens wikt maar God beschik!". 
Vorig jaar trof 'ader een ernstige k\\aal Een 
operatie lo het ziekenhuis bracht voor korte 
tijd een verherwog io ZIJD gezondheid. 7odar 
hij nog kon genielen van 'n mooie zomer. Op 
zijn driewieler zag ie hem dan door .hec Veld. 
fier sen 
Met Kerstmis ontving hiJ op ziJn ziekbed, om
ringd door moeder en de kinderen het sacra
ment der zieken. 
Jo vrede- en overgave overleed hij op 30 ja
nuari 1985. Op het feest van Maria Lichrmb 
werd h1J Ie rusren gelegd op het kerkhof van 
de St Nicolaa~parochie te Denekamp 

Johannes Groener waq een WIJS man met een 
gezond boereo,·ersrand. Z1JD zorg ging op de 
eerste plaats uil naar ZIJ" gezin, maar ook oaar 
ZIJD bedrijf. "aar hij na flJP overleg ook de 
moderne oot" iH.eliogeo van het agrarisch ge
beuren toeliet. Boerderij .Pl3nkenboer• is door 
hem goed beheerd. 
Grole belangstelling h.1d h11 ook voor de ver
nieuwingen io Kerk en maa1ochapp11. 
Zijn geloof was diep gc\\Orreld. eenvoudig en 
zonder franje 
Om dit alles zullen we hem missen. Maar zijn 
en ons geloof dat de mens van God komt eo 
naar God ceruggaal "il oos verder doen leven 
met vele goede eo mooie hcrioneriogeo aao 
deze me os: een lieve mao. zorgzame vader en 
goede opa. 

Rust io vrede . 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid ,·oor ons. 

Voor uw deelneming ondt>rvonden tijdens de 

ziekte en na het overlijden van onze bemiude 

echtgenoot. vader, behuwdvader en opa, be

tuigen wij u ooze oprechte dank. 

FAMILIE GROENER 

j. Beoneker, koster. Denekamp 


