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In dankbare herinnering aan 

Antoon Groeneveld 

sinds 23 november 1968 trouwe echtgenoot 
van 

Marietje Tijink 

Hij werd geboren in Noord Deurningen op 11 mei 1935 
en overleed, gesterkt door het Sacrament der Zieken, 
in het Oldenzaalse ziekenhuis op 1 juli 1999. 
We hadden hem voor het laatst bij ons op 5 juli in de 
St. Nicolaaskerk, die hem zo dierbaar was, te 
Denekamp, waarna wij hem begraven hebben op het 
parochieel kerkhof aldaar. 

Een lieve man en zorgzame vader moest te vroeg 
afscheid nemen van zijn geliefd gezin. 
De mooie huwelijksjaren zijn echter niet meer uit te 
wissen. Maar ze zijn zo vlug voorbij gegaan. 
Als vader had hij alles over voor Stefan en Miranda. 
Wat is hij druk geweest met de bouw van het nieuwe 
huis van Stefan en Silvia in Vasse en hoe verheugde 
hij zich over hun toekomst, evenals die van Miranda en 
Gerald in Reutum. 
Antoon was bijzonder verbonden met de natuur. Hij 
was een aktief bestuurlid van Heemkunde en heeft 
meegewerkt aan de oprichting van de weidevogel -

werkgroep. Vele vogelkastjes van zijn hand zijn overal 
in deze regio te vinden. 
Meerdere fiets- en wandeltochten zette hij uit b.g.v. de 
jaarlijkse monumentendag. Als natuurliefhebber 
maakte hij vele dia's en vertoonde deze dan bij 
meerdere gelegenheden. 
Het rolstoelbusje van "Gerardus Majella" mocht vaak 
van zijn aangeboden diensten gebruik maken. 
Jammer, dat hij maar één jaar van de VUT heeft 
mogen genieten. 
Een ernstige spierziekte verminderde zijn krachten en 
het horen van het bericht dat hij nooit meer zou kunnen 
praten is als een zwaar kruis op zijn schouders gelegd. 
Zijn geloof werd zwaar op de proef gesteld. 
Toch kon hij op het eind van zijn leven welgemeend in 
gelovige overgave zijn leven in Gods Hand leggen. 
Nu mag hij met het hemels koor God loven en prijzen, 
zoals hij dat hier meerdere jaren gedaan heeft in het 
koor van de St. Jozefparochie in Noord Deurningen. 
Moge hij nu bij God thuis zijn en in liefde met ons 
verbonden blijven, zoals ook hij in ons hart zal blijven 
voortleven. 

Antoon, bedankt en teef voor eeuwig bij God. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven en uw 
gebed tijdens de ziekte en het heengaan van mijn 
geliefde man, onze lieve vader en schoonvader. 

Marietje Groeneveld - Tijink 
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