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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Groeneveld 
sinds 31 december 1993 weduwnaar •1an 

Geertruida Johanna R1kmanspoel 

Hij werd geboren op 7 juni 1913 te Ootmarsum. Ge
heel onverwacht overleed hij op 13 april 1996 1n het 
Twenteborg-Ziekenhuis te Almelo. Na de Plechtige 
Uitvaart in de parochiekerk van de H Pancratius. 
hebben wij hem op 18 april 1996 bij ma te rusten 
gelegd op het parochiële kerkhof te Tubbergen. 

Zo uit het volle leven 1s pa van ons heengegaan, maar 
wij zijn heel olij dat hem geestelijk en lichamelijk lij· 
den is bespaard. Als hij met een zware handicap in 
een situatie var J1~ankelijkheid terecht was gekomen. 
dan had hif dit waarschijnlijk niet kunnen aanvaar
den. Het afscheid van ma, nog maar ruim twee 1aar 
geleden, is hem heel zwaar gevallen. Nadat zij hulp
behoevend was geworden, heeft hif samen Met de 
k1~deren jarenlang met veel liefde voor haar gezorgd. 
H11 werd geboren op de boerderij, maar vond na ziir 
schooll!fd werk bi, He1dem11. Daar heeft hij tot aan 
zi.jn pensionering gewerkt met veel inzet en toewij
ding Nog pas enkele weken geleden vond dit alles 
nog eens erkenning bij de viering van ziin 50-jang 
lidmaatschap van de FNV. In de donkere oorlogsia
ren trouwde hij met ma. Uit dit huwelijk werden drie 
dochters en een zoon geboren. Door de jaren heen 
bleef het gezin hecht verbonden met de Tubbergse 

gemeenschap. Veel mensen i<enden pa: hij was een 
geliefde dorpshguur die veel koffiehuizen had. Hij 
hield van gezelligheid, van de verhalen over vroeger, 
van een praatje tijdens het boodschappen doen of 
tijdens het werk in de tuin. Wi1 herinneren hem ons 
als een heel zorgzame en plichtsgetrouwe pa en opa. 
Met veel aandacht en belangstelling volgde hif de 
opgroeiende kleinkinderen. Op veqaardagen en 
familiefeesten had hij ze graag allemaal om zich heen. 
De vriendschap was voor hem van grote waarde. De 
bloementuin. het kweken van groenten, zijn vogels 
waren zijn lust en Zifn leven. Vooral ook na de dood 
van ma heeft h1J hienn veel aifeiding gevonden. Da
geli1Ks bezocht h11 haar graf en hij zorgde er a1t1Jd voor 
dat daar mooie bloemen stonden. Pa was een man 
met een diep geloof en Godsvertrouwen en hij bracht 
dit ook tot uitdrukking in een manier van leven waarin 
tiet gebed een belangrijke plaats innam. De kerkrad10 
betekende heel veel voor nem; zo bleef hij zich ver
bonden voelen met het wel en wee van de parochie· 
gemeenschap van Tubbergen. 

Al wat pa had, al wat hij was, was hem door God 
gegeven. Nu h11 is teruggekeerd naar Hem uit wiens 
rand h11 alles mocht ontvangen, ~ennneren WIJ rem 
met liefde en dankbaarheid 

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlij
den van onze pa en opa. zeggen w11 U onze oprechte 
dank. 

Tubbergen, 18 april 1996 

Kinderen er kleinkinderen 

Molenstraat 14 
7651 AW Tubbergen 


