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Graag zullen we blijven gedenken 

HERMANUS ANTONIUS GROENEV ELD 

echtgenoot van 

MARIA JOHANNA V ERONICA DAMHUIS 

Hij werd geboren in de gemeente Losser op 
1 1 september 1941. Na een lange ziek teperio 
de overleed hij in het ziekenhuis te Oldenzaal 
op 25 augustus 1986. Velen kwamen samen in 
zijn parochiekerk, toegewijd aan Maria, voor 
de Uitvaartmis, waarna zijn begrafenis plaats· 
vond op de begraafplaats te Oldenzaal op 
28 augustus 1986. 

In onze herinnering zal hij voortleven als de 
harde werker, de vakman met grote inzet bij 
alles wat hij deed. Maar vooral bij zijn vrouw, 
met wie hij bijna 25 jaar in grote liefde en 
zorg was verbonden. en bij zijn gezin. zijn 4 
dochters. die zoveel van hem hebben meege
kregen; ook zijn kleindochter had een speciaal 

plekje in zijn hart. Graag verbleef hij tussen de 
· mensen en liet ze genieten van zijn talenten: 
hij kon goed vertellen, anderen vermaken met 
zijn humor en geestige opmerkingen. De na
tuur was zijn grote liefde, die hij probeerde 
ook aan zijn medemensen door te geven. 
Tijdens zijn ziekte namen zijn krachten lang
zaam af; met zijn sterke wil vocht hij daarte· 
gen, hij wilde zijn vrouw en kinderen niet tot 
last zijn en toonde grote dankbaarheid voor 
de verzorging door zijn vrouw. Tot kort voor 
zijn dood zat hij nog boordevol plannen. Zijn 
sterkste eigenschappen waren: geloof, hoop 
en vooral eenvoud . 
Moge zijn zoekend geloof nu God als zijn 
einddoel bereiken : 
"Ik ben er zeker van : mijn Verlosser leeft, 
op het laatst zal Hij deze wereld binnentreden. 
Aan mijn zijde zal ik Hem zien. met eigen 
ogen." 

(Het boek Job 19.25.27) 

Voor de vele blijken van belangstelling en me
deleven na het overlijden van mijn lieve man. 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa, 
zeggen wij u onze hartelijke dank . 

M.J.V. Groeneveld-Damhuis 
kinderen en kleinkind 




