
Dankbaar gedenken wij mijn lieve man, 
onze vader en opa 

GERRIT GROUVE 

Hij werd 16 januari 1918 te Enter geboren en 
door de H. Doop opgenomen in de H. Kerk met 
de namen Gerhardus Johannes. Na het over1ij 
den van zijn eerste vrouw Gerharda Homan, 
verbond hij zich voor het leven met Riek ten 
Dam. Na een gelukkig huwelijk van ruim 31 jaar 
werd hij onverwacht na zijn ziekte van ons weg
genomen op 9 januari 1997. Na een gemeen
schappelijke Eucharistieviering hebben we 14 
januari d.a.v. afscheid van hem genomen en bij 
moeder ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te 
Enter, in geloof dat ook hij door God geroepen 

is om eeuwig te leven. 

Lieve man, al ging je lichamelijk de laatste jaren 
zienderogen achteruit, toch bleef je vechten om 
samen te blijven met ons. De ruim 31 jaar, die 
we samen mochten doorbrengen met onze kin
deren en kleinkinderen, zijn onvergetelijke jaren 
geworden. Wij hielden intens veel van elkaar en 
we brachten vanaf je 60e iaar dat je met pen
sioen ging, samen fijne dagen door, altijd in 
goede harmonie met familie, buren en vrienden. 

We leefden vanuit onze geloofsovertuiging, zo
als we van huis uit gewend waren, en waren er 
gelukkig mee. 
De jaren dat je bij Signaal hebt gewerkt, waren 
vol zorg, maar voor elkaar hadden we alles over. 
Je genoot vanaf je pensioen van de moestuin, 
van de natuur waar je graag fietstochtjes 
maakte met je trouwe hondje naast je. 
Waar in goede harmonie samengeleefd wordt, 
vliegen de jaren voorbij en waar liefde voorop
staat, daar is ook vrede. Helaas komt dan het 
afscheid altijd te vroeg. Maar wat je voor ons al· 
lemaal hebt gedaan en hoe je was, blijft voor al· 
tijd in ons hart gegrift. Daarvoor onze hartelijke 
dank. Wij gunnen je nu de rust en de vrede, die 
God je zal geven. 
H. Maria, H. Antonius, wees onze voorspraak. 

DANKBETUIGING 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader en opa, zeggen wij u har. 
te/ijk dank. 

Enter, januari 1997 

RIEK GROUVE · TEN DAM 
Kinderen en kleinkinderen 


