
.U hebt mijn hand genomen èn mij in het 
land der vromen een nieuw geluk bereid". 

GERHARDUS JOHANNES GROENEVEL D 
weduwnaar van 

EUPHEMIA ALEIDA MESDAG 
werd geboren te Los<er 2 juli 1895 en over
leed plotseling op 17 sept. 1976 re Olden 
zaal. Bij zijn Uitvaart op 21 sept d.a.v. hebben 
wij de Eucharistie gevierd, gelovt'nd dar ie
dere mens door Z!Jn dood heen Christus zal 
volgen in Zijn verrijzenis. Daarna hebben WIJ 
zijn lichaam te rusten gelegd op het r.k. 
Kerkhof van Oldenzaal. 

Met grote liefde en dankbaarheid denken 
we terug aan het leven van onze goede 
vader en opa. Hij is voor zijn vrouw een 
zorgzame man geweest en voor zijn kinde
ren 'n goede vader. 01.1d geworde,1 kwamen 
ook de kwalen. Hij kende ze en wist er 
mee te leven. Hij genoot van het leven 
tot op hoge ouderdom. Hij hield van de 
natuur en het verzorgen van zijn vogelqes 
was zijn lust en leven. Op 'n vroege mor
gen overviel hem de dood. De dood heeft 
niet het laatste woord. Jezus zei: .Ik ben 
de verrijzenis en het leven. Wie in Mij ge
looft, zal in eeuwigheid leven·. Wij weien 
dat onze vader en opa zijn einddoel heeft 
bereikt. Hij leeft nu voor altijd gelukkig in 
het Huis van God. 

Goede God, 
wij hebben uw belofte 
om van te leven . 
uw woord. 
om aan vast te houden. 
Wat ons ook overkomen zal. 
Gij zult er in voorzien. 
Gij weer war goed voor ons is. 
W!J wagen het met U 
in hoop en vrees, 
in goed vertrouwen. 
Wij bidden U 
dat 'wij. levend of dood, 
van U mogen ziJn, 
naar U genoemd 
en· bij U geborgen 
met Jezus onze broeder. 
uw Zoon in eeuwigheid. 

Voor uw blijk van deelneming ondervon
den bij het plotsehng overlijden van onze 
dierbare vader, behuwd·. groot- en ove,. 
grootvader, betuigen wij U 011ze oprechte 
dank. 

FAMILIE GROENEVELD 
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In Pace" Uitvaartverzorging n.v., Oldenzaal. 




