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Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes Groeneveld 
echtgenoot van 

Helena Johanna Heideman 

Hij werd geboren te Losser op 4 augustus 
1900 . Geheel onverwachts is hij overleden 
te Oldenzaal op maandag 2 april 1979. 
Tijdens de Eucharistieviering in de paro
chiekerk van de H. Antonius van Padua te 
01 denzaa 1 hebben wij op donderdag 5 apri 1 
d . a.v . afscheid van hem genomen, waarna 
de begrafenis op het r.k . kerkhof aldaar. 

Voor mij a ls echtgenote is het plotselin9e 
overlijden van Bernard een harde klap. 
Rond zeven uur 'smorgensvoelde hij zich 
niet goed.Onmiddel l ijk werd de dokter ge
haald, maar er was al niets meer aan te 
doen. Ik heb geen woord meer van hem ge
had . Van afscheidnemen was geen sprake. 
Iedereen zal dan wel begrijpen, hoe ik mij 
toen voe 1 de. Dat is met geen pen te be
schrijven . Ineens ben je je man kwijt, met 
wie je zo vee 1 jaren een ge 1 ukk i g huwelijk 
hebt gehad. We hielpen elkaar met alles . 
We vingen elkaar op als er moeilijke din
gen aan de orde waren. We leefden voor el -

kaar en samen voor de kinderen, aan wie 
wij onze liefde en zorgen wilden geven. 
Ondanks onze diepe droefheid zijn we dank
baar voor de gelukkige jaren samen met 
hem. Wij hadden hem nog graag jaren ge
gund. Het heeft niet zo mogen zijn . God 
heeft hem ons gegeven, God heeft hem weer 
tot z ich geroepen. Gelukkig heeft hij geen 
lang pijnl ijk ziekbed gehad. Al valt het 
ons moeil ijk, we willen ons gelovig over
geven aan Gods wil. 

Wij zullen onze dankbaarheid tonen door 
ons gebed, hetgeen wij ook vri ende 1 i jk 
vragen aan a 11 en, die hem goed gekend heb
ben. 

Moge hij rusten in de vrede 
en de vreugde van onze Hee r 

Voor uw mede l even bij het overlijden van 
mi jn lieve echtgenoot en van onze vader 
zeggen wij u onze hartelijke dank . 

H.J .Groeneveld-Heideman 
kinderen en kleinkinderen 
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