


Met zeer veel verdriet, doch bewust van de steun 
die wij in ons geloof hebben ontvangen, heb ik 
afscheid moeten nemen van mijn zeer geliefde 
man 

Herman Frans Joseph Groothuis 
echtgenoot van 

Henrica Maria Ganzeboom 

Hij werd geboren te Reutum op 22 augustus 1908. 
Na een kortstondige ziekte is hij op 16 augustus 
2000, voorzien van het Heilig Sacrament der Zie
ken, in het Ziekenhuis te Hengelo (0), in alle rust 
van ons heengegaan. 
Op 21 augustus 2000, na de gezongen requiem
mis, hebben we hem te rusten gelegd op de R.K. 
Begraafplaats te Zenderen. 

Herman kwam uit een gezin van 9 kinderen. Reeds 
op jeugdige leeftijd verloor hij zijn ouders. 
Op 23 januari 1937 vestigde hij zich, samen met 
zijn broer, die in 1963 overleed, in Zenderen. 
Jarenlang hebben wij ons samen ingezet voor het 
bedrijf. 
Toen de tijd was gekomen om van een welver
diende rust te genieten hebben we onze zaak 
overgedragen. 
Na de verbouwing zijn we op ons eigen vertrouw
de plekje blijven wonen, waar Herman, kijkend 

door het raam, vanuit zijn stoel, als reed hij nog in 
zijn taxi, deelnam aan het verkeer. 
Huize Groothuis in Zenderen heeft altijd als zeer 
gastvrij en uitnodigend bekend gestaan. Herman 
genoot van de vele bezoeken en gaf blijk van zijn 
brede belangstelling. 
Hij was een zeer gelovige man, die de wekelijkse 
eucharistievieringen via de kerkradio nooit miste. 
Elke verjaardag en op onze trouwdag kreeg ik van 
hem rode rozen; hij vergat ze nooit. 
Ook heeft hij veel plezier beleefd aan de kinderen 
van familie die regelmatig met hun lief en leed bij 
ons over de vloer kwamen. 

Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is doet 
veel pijn. Het kost veel tijd om dit te verwerken. 
Wanneer men ouder wordt verliest men steeds 
vaker familieleden en vrienden, die dierbaar 
waren en dat geeft verdriet, telkens weer. 
Ook Herman wist, gezien zijn hoge leeftijd, <lat 
zijn afscheid nader kwam. 
Heer, geef Herman en al die andere overleden dier
baren de eeuwige rust. En het eeuwige licht ver
lichte hen. Dat ze mogen rusten in vrede. Amen. 

Herman, bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven, op welke wijze dan ook on
dervonden, voor en na het overlijden van Herman, 
zeg ik U mijn oprechte dank. 

H.M. Groothuis-Ganzeboom 


