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In dankbare herinnering aan 

Johannes Bernardus Groeneveld 
weduwnaar van 

Johanna Susanna Bruns 
Hij werd geboren op 18 december 1906 te 
Nordhorn. Hij overleed na voorzien te zijn van het 
Heilig Sacrament der Zieken op 1 maart 1999 in 
het verpleegcentrum Twente-Oost, lokatie 
Denekamp. Op 4 maart 1999 hebben wij hem voor 
het laatst in ons midden gehad tijdens de viering 
van de Heilige Eucharistie in de Sint Josephkerk te 
Noord Deurningen, waarna we hem begraven heb· 
ben bij moeder op het parochieel kerkhof. 

Geboren In Nordhorn trouwde vader op 1 mei 1934 
met moeder en kwam aan de Hanzeweg in Noord 
Deurningen te wonen. Hun huwelijk werd geze· 
gend met drie kinderen. Als man en vader was hij 
het hoofd van het sezin. Met heel veel kracht en 
toewijding heeft hij zich voor ons allen ingezet. 
Vader was een blijmoedig en wijs man. Hij had 
humor, was direct en spontaan. Wie hem kende 
wist dat hij een oprecht man was. Hij genoot van 
zijn 7 kleinkinderen, met wie hij een goede band 
had. Hij was een lieve opa. 
Zijn hele leven heeft hij m de textiel gewerkt. Vader 
was een man die hield van de natuur. Het 

Beuninger achterveld was zijn geliefde plek. Graag 
mocht hij luisteren naar de vogels aan de Vrijdijk. 
Voetballen was zijn grote hobby. Vele jaren heeft hij 
in het eerste elftal van DOS 19 Qespeeld. Tot op het 
laatst van zijn leven bleef hij gemteresserd in voet· 
bal en miste geen wedstrijd op de televisie.Ook is 
hij heel zijn leven een fervent klootschieter geweest 
en mocht hij graag met de auto rondrijden. 
Vader is 23 jaar lang weduwnaar geweest. Aan het 
sterven van moeder ging een ziekteperiode van 12 
jaar vooraf. Vader heeft al die 12 1aar met liefde 
voor moeder gezorgd. Dit vroeg extra veel van hem 
omdat moeder al die jaren blind is geweest. 
Hoewel deze periode niet altijd even gemakkelijk 
was, putte vader steeds opnieuw kracht uit het 
geloof. Hij was een diepgelovig man. Ook na het 
verlies van moeder was het geloof voor hem een 
grote steun. 
Na de dood van moeder heeft hij nog vele jaren 
mogen wonen aan de Lattropperstraat. Hier voelde 
hij zich thuis. zo·n drie jaar geleden moest hij toch 
nog verhuizen naar het verpleegcentrum in 
Denekamp. Vader was daar heel tevreden en heeft 
er nog een paar mooie jaren mogen beleven. Toch 
nog vrij onverwacht is hij op 92-jarige leeftijd 
gestorven. Wij danken God om wie hij was en bid· 
den hem het eeuwig leven toe, dat hij nu mag ver
blijven in Gods Licht en Vreugde. 

Vader, opa bedankt voor alles ! Rust in vrede ! 
Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven en uw 
gebed na het overlijden van onze vader en opa. 

Familie Groeneveld • Bruns 


