
Een vrome nagedachtenis aan 

Johannes Antonius Grunnekemeijer 

echtgenoot van 

GEERTRUIDA JOHANNA GROENER 

Hij werd geboren 19 april 1893 te Denekamp. Voor
zien van het sacrament der zieken overleed hij 24 
april 1973 te Denekamp. Op 28 april d .a .v. hebben 
wij zijn lichaam te ruste gelegd in het parochië le 
kerkhof aldaar, waar het de Verr ijzen is wacht. 

"Mogen de engelen u bege leiden naar het paradijs: 
dat bij uw aankomst de martelaren u opnemen en 
brengen naar de heilige stad van het hemelse jeru· 
salem, en moogt ge dHr de eeuwige rust gen ieten 
in vrede.•• 
Zo hebben wij gebeden, toen wij onze d ierbare 
echtgenoot en familielid vergezelden bij zijn laatste 
gang naar de kerk, toen wij afscheid van hem moes· 
ten nemen Wij zijn bedroefd om zijn heengaan uit 
aeze wereld, er is e~n lege pla•ts geva llen: maar 
naast onze droefheid is er 66k de h rinnering die 
ons dankbaar gestemd maakt. Ook daar zal hij blij
ven voortleven als een zorgzame echtgenoot. als 
een man die hard gewerkt heeft en zich op alle rlei 
terrein van het maatschapoeliJke en godsdienstig Ie· 
vel) zeer verdienstehJk heelt gemaakt. Zo iJverde 
hJj voor Herwonnen levenskracht en zong h1J tien · 
tallen jaren Gods lof als t·ouwe koorzanger . Cen· 
traal in ziJn lt:vcn stond de kerk, !">ij ontbrak er nooit, 
·zelfs in z1Jn levens<1vond toen zijn kracht~n hem be· 
gaven. Een onophoude lij ke ijver en werk lust ken· 
merkten hem ; van welverdiend rusten wilde hij niet 
weten. Zo hebben wij veel in hem verloren . 
Toch is onze droefheid geen wanhopig berusten; 
want behalve het voortleven in onze herinnering, 
weten wij dat h 1J voortleeft in God, ons aller Schep· 
per. In deze da11en van Pasen zijn wij weer er aan 
herinnerd dat ons leven voor eeuwiJ rust in Gods 
handen: Christus is door ziJn Verrijzenis de garan· 

tie van de Herwonnen Levenskracht in God. Daar· 
mee mogen w ij ons troosten in moei lijke uren en 
dagen. En wij kunnen G od van harte danken om al 
het goede dat h ij ons door deze mens heeft gegeven 
en naiielaten . 
En nu aan zijn diep eodsdienstig en arbeidzaam le 
ven een e inde is 11ekomen op aarde, en h1J het eeuwig 
rustpunt heeft bereikt bij God in de hemel, bidden 
wij die hem kenden en liefhadden. 

Kom, Heer Jezus, kom. 

Voor Uw deelneming, ondervonden tij· 
dens de ziekte en na het overlijden van 
onze beminde echtgenoot, broer en oom 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

G. j. Grunnekemeijer
Groener 

H. Grunnekemeijer 
Neven en nichten 

Denekamp, april 1973. 
Brinkstraat 27 


