
In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Groeneveld r 
echtgenoot van 

Maria Grada Schiphorst 

HIJ werd geboren op 8 februari 1927 in Lattrop en over
leed na een kortstondige ziekte nog onverwacht op 7 
september 1997 In Denekamp. Op 11 september heb
ben wij hem voor het laatst In ons midden gehad tij
dens de viering van de Heilige Eucharistie in de St. 
Nlcolaaskerk te Denekamp waarna wij hem begraven 
hebben op het kerkhof aldaar. 

Een vrolijke en tevreden man, een gevoelige man ook, 
die In zijn leven hard gewerkt heeft en altijd voor ande
ren klaar stond. Zo zal Gerard Groeneveld In onze her
innering blijven. Op 31 mei 1958 trouwde hij met 
Marietje Schiphorst. Ruim 39 jaar hebben zij lief en 
leed met elkaar mogen delen. Een zorgzame vader 
was hij voor zijn vier kinderen en een lieve opa voor 
zijn acht kleinkinderen. Als de kleinkinderen op bezoek 
waren maakte hij altijd graag tijd voor ze vrij. Naast de 
zorg voor zijn gezin was hij ook begaan met het lot van 
vele anderen. 
In zijn arbeidzaam leven heeft hij als timmerman bij 
Stork in Hengelo gewerkt. Toen hij op 38-jarige leeftijd 
zijn eerste hartaanval kreeg moest hij zijn levenswijze 
aanpassen. Hij moest het rustig aan doen en kon nog 

maar halve dagen werken. Toen hij wederom door 
hartklachten geheel bij huis kwam kon hij niet stil zit
ten. De schuur achter het huls werd zijn domein. Hier 
bracht hij al zijn ideeên tot uiting. De meubels voor de 
kinderen en vele andere spullen heeft hij gemaakt. 
Behalve in zijn schuur kon je hem op zaterdag ook op 
de rommelmarkt In Weerselo tegenkomen. Daar was 
hij op zoek naar materiaal om zijn plannen te verwe
zelijken. Gerard had een grote liefde voor de natuur. 
Jarenlang Is hij ook met hart en ziel jager geweest. Het 
laatste jaar is Gerard ziek geweest. Nadat zich bij hem 
in oktober 1996 een ernstige ziekte openbaarde en hij 
geopereerd moest worden, Is hij eigenlijk nooit meer 
de oude geweest. HiJ leed er sterk onder dat het met 
hem maar niet beter wilde worden en hij niet datgene 
kon doen wat hij graag wilde. Toch liet hij daarvan niet 
veel merken: hij wilde anderen niet tot last zijn. Nog 
onverwacht is hij op 7 september op 70-jarlge leeftijd 
overleden. 
Het leven van Gerard heeft altijd in het teken van het 
geloof gestaan. Gerard was een diepgelovig mens. Nu 
hij van ons is heengegaan bidden wij hem het eeuwi
ge leven toe, dat God, op wie hij in zijn hele leven 
gebouwd heeft, zich nu over hem mag ontfermen en 
dat hij mag rusten in vrede. 
Papa, opa bedankt voor alles, we zullen je nooit ver
geten! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en uw 
gebed na het overlijden van mijn lieve man, onze zorg
zame vader en fijne opa. 

Fam. Groeneveld - Schlphorst. 


