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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA ME~NHUWS 

weduwe van 

Hendrikus Groeneveld 

Zij werd 11 februari 1896 te Reutum ov. 
geboren. Zij ontving het sacrament van de 
zieken en is op 4 januari 1986 te Dene
kamp gestorven. Na de gezongen Uitvaart 
op 9 januari 1986 in de parochiekerk te 
Beuningen Ov. werd haar lichaam be
graven op het kerkhof aldaar. 

Goede Vader, bijna ben ik 90 jaar ge
worden. Met grote dankbaarheid zie ik op 
al die jaren terug. Ik voelde U steeds aan 
mijn zijde staan. Het was rond de 30'er 
jaren een hele opgaaf voor mijn man en 
mij om een gezin te stichten. We hielden 
veel van elkaar. We hebben bij elkaar steun 
gezocht. We voelden Uw hand in onze 
rug. Het leven was voor mij een leer
school. Hard werken, sober leven, met 
weinig tevreden zijn; en dit alles onder
bouwd met ons dagelijks gebed. 
We waren blij met onze beide kinderen. 
Ik mocht niet alleen de kleinkinderen 
maar zelfs nog mijn achter-kleinkinderen 
rond mij zien spelen. 

Beste Marie en Henny, het was voor mij 
een bijzondere voldoening, dat ik nog zo 
lang na de dood van vader in jullie gezin 
mocht blijven. Ik ben jullie allemaal zeer 
dankbaar voor de steun en hartelijkheid, 
die jullie aan vader maar vooral aan mij 
hebt gegeven. Zelfs toen ik naar Huize 
Gerardus Majella ging, kwamen jullie mij 
dagelijks heel trouw bezoeken. Deze stap 
was voor mij al een duidelijke vinger
wijzing, dat ik vader achterna zou gaan. 
Tenslotte wil ik allen, die mij in Huize 
Gerardus Majella gezel lig heid boden en 
mij hebben bijgestaan, bijzonder bedanken. 
Goede Vader, ik geloof in eeuwig leven 
samen met U en met mijn dierbaren. 

Voor Uw blijken van deelneming onder
vonden na het overlijden van onze lieve 
moeder, behuwd-, groot- en overgroot
moeder, zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie Groeneveld 

Klein- en achterkleinkinderen 

Denekamp, Januari 1986 


