
t 
In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Jozef Groener 

echtgenoot van 

Bernardina Maria Beernink 

Hendrik werd geboren op 24 maart 1911 te Denekamp 
en hij overleed. gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken, op 13 november 1999 te Denekamp. Na een 
plechtige uitvaartmis op 17 november 1999 in de St. 
Nicolaaskerk te Denekamp werd hij ter ruste gelegd 
op onze begraafplaats. 

"Ik ben het levende Brood. Wie dit Brood eet, zal leven 
in eeuwigheid". 

(Joh. 6, 51. 58) 

Pa heeft zijn leven in vele opzichten als bijzonder 
zegenrijk ervaren. Hij groeide op in een lijn gezin met 
drie broers en een zus. Door de boerderij van z'n 
ouders leerde Hendrik een grote betrokkenheid tot dier 
en natuur. Door dat alles werd hij tot die mens, die 
velen konden waarderen: een plezierige mens, vol 
humor en bezorgd voor anderen. Toen hij op 15 april 
1948 aan Dien z'n ja-woord gaf, waren zij beiden over
gelukkige en gezegende mensen. Maar de beproeving 
liet niet lang op zich wachten. Door een ziekte van 
Dien werden ze voor een lange tijd van elkaar geschei
den. Het louterde zijn liefde en z'n geloof. Grote vreug-

de was er om de geboorte van hun zoon Gerard en 
hun dochter Marianne. Hij was een lieve en bezorgde 
vader, die door z'n belangstelling en z'n voorbeeld hen 
de goede weg heeft gewezen. De band met hen werd 
nog meer verstevigd door z'n vijf kleinkinderen. Voor 
hen was hij tot op het laatst een bijzonder lieve opa. Hij 
hield van grapjes en hun bezoekjes aan opa en oma 
waren voor allen elke keer een mooi gebeuren. 
Pa kon niet stil zitten. Nadat hij arbeidsongeschikt 
werd, heeft hij altijd naar bezigheden gezocht. De 
groentetuin was z'n lust en z'n leven. Maar ook hield hij 
van de contacten met anderen. Buren en vrienden 
konden Pa en Ma de laatste jaren vaak zien zitten bij 
de Zusters op het Kerkplein. Pa had een brede inte· 
resse, hij was meelevend met iedereen en kon genie
ten van een goede voetbalwedstrijd. Het heeft hem en 
ons goed gedaan, dat wij samen hun gouden huwe
lijksjubileum mochten vieren, maar ook het zilveren 
huwelijksjubileum van z'n kinderen. Toen z'n lichame
lijke krachten gaandeweg verminderen, bleef z'n geest 
open en helder. Een week voor z'n sterven heeft hij in 
het bijzijn van ons allen de ziekenzalving ontvangen. 
Het heeft hem gesterkt in z'n vertrouwen en z'n geloot. 
Als een diepgelovige mens is hij door het leven 
gegaan; zo ook heeft hij afscheid van ons genomen. 
Met Ma aan z'n zij is hij afgelopen zaterdag in de vroe
ge ochtend rustig en in vrede heengegaan naar God. 

Voor uw gebed en uw medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man, onze goede vader 
en opa danken wij u van harte. Het doet ons goed in 
deze moeilijke dagen van afscheid. 
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