


Ter dankbare herinnering aan 

Anton Johannes Friedrich 
Groot-Hemmink 

weduwnaar van 
Johanna Theodora van Ooijen 

Hij werd geboren te Vreden op 25 juni 1926 
en overleed, gesterkt door het Sacrament van de 

Zieken, te Almelo op 
7 augustus 2000. 

Na de afscheidsviering in de 
St. Christoffelkerk op 11 augustus 

werd zijn lichaam gecremeerd . 

Heel vredig en rustig is hij ingeslapen. "Het is zo 
wel goed , ik ga naar Annie", waren zijn laatste 
woorden . 
Hij groeide op in een gezin van vijf kinderen en 
leerde al vroeg wat hard werken betekent. Hij 
vond werk als automonteur. Naast auto's waren 
vooral motoren zijn grote liefhebberij. Lange tijd 
beleefde hij ook veel plezier aan zijn vogeltjes . 
Vader was een eenvoudig en bescheiden man. 
Hij stelde geen hoge eisen aan het leven en was 
gauw tevreden. Voor zichzelf had hij weinig no
dig . Hij was heel zorgzaam voor zijn gezin . Zijn 
gezondheid liet al vroeg te wensen over. 

Al in 1970 kwam hij in de WAO. Moeder ging 
weer uit werken en vader nam een deel van het 
huishouden op zich. Later was het gezin van 
Fredd ie en Dinie alles voor hem. Wij hebben nog 
samen hun 40-jarig huwelijk mogen vieren . Twee 
en een half jaar geleden overleed moeder. Dat 
was voor hem een hele zware klap. Kort daarna 
moest hij zijn huis in de Kroosstraat opgeven en 
werd hij opgenomen in "Eugeria". Hij had graag 
dat Freddie elke dag op bezoek kwam. Want met 
Freddie had hij een heel speciale band . Het le
ven had voor hem alle glans verloren. Hij was 
niet bang om dood te gaan . Vader was een diep
gelovig man. Wij mogen er dan ook op vertrou
wen dat hij nu - weer verenigd met zijn Annie -
voor altijd gelukkig is bij God . 

Moge hij rusten in vrede . 

Voor uw meeleven en belangstelling tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden van mijn vader, 
schoonvader, onze opa , broer en zwager danken 
wij allen heel oprecht. 

Freddie en Dinie 
Richard en Wendy 
Fam. Groot-Hemmink 


