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In dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS HERMANNUS ANTONIUS 
RUITER 

echtgenoot van 

Johanna Maria Groener 

Geboren op 1 oktober 1906 te Oldenzaal, 
overleed hij te Enschede op 23 mei 1981, 
begenadigd met het Sacrament der Zieken. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk 
van de Allh. Drie~enheid hebben we zijn 
Lichaam op 27 mei d.a.v. op het r.k. kerk• 
hof te Oldenzaal te ruste gelegd. 
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schien meer dan vader zelf. HIJ heeft echter 
in een laatste oplichtend moment op ons al· 
len gewacht. Toen ·sloot hij voorgoed zijn 
ogen. We zeggen: ,, Het is goed zo. We gun
nen hem deze bevrijding ". De dood heeft 
jou geen pijn gedaan. Ons wel, want we 
hielden zoveel van je en wilden Je eigenlijk 
nog zo graag bij ons houden. Een diep 
gelovige man, hard werkend voor zijn 
vrouw en kinderen, voor wie niets hem te
veel was, laat een grote leegte na. Wat het 
hem gekost heeft, om trouw achter zijn 
kinderen te staan, waar het om de ontplooi
ing van hun aanleg en talenten ging, dat 
weet alleen zij, die meer dan 45 jaar zijn 
leven heeft gedeeld. Vijftig Jaar was hij 
trouw koorlid. Daar was hij trots op en 
terecht. HIJ genoot trouwens van veel meer: 
hij hield van het leven. Zijn vrolijke opge
wektheid werkte aanstekelijk en relativeer-
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de de tegenslagen, die het leven nu eenmaal 
meebrengt. Lieve vrouw, ruim 45 Jaar heb je 
mijn leven gedeeld en hoe. Wat JIJ voor mij 
betekend hebt, is met geen pen te beschrij
ven. Jouw zorgzaamheid ging werkelijk tot 
het einde toe en wat jij dag na dag voor mij 
hebt gedaan, samen met onze kinderen, zal 
niemand ooit beseffen. Je hebt het uiterste 
gegeven. Het was goed tussen ons en Je mag 
er met een gerust hart op terugzien. 
Lieve kinderen, bewaart de eensgezindheid 
en de onderlinge liefde rondom haar, die 
eenzaam achterblijft, jullie moeder. Zorgt 
voor haar in deze moeilijke tijd. Blijft voor 
elkaar en voor moeder een houvast. 

Lieve kleinkinderen, dank je wel voor de 
vreugde, die jullie opa hebt gegeven. Pro
beert het mooie, dat Jullie in opa bewonder
den, waar te maken in Jullie eigen leven. 
Blijft aan mij denken en weest lief voor 
oma. Beste familieleden, vrienden en kennis
sen, koorleden, veel sympathie heb ik van 
jullie mogen ontvangen. Hartelijk dank daar
voor. Het ga Jullie allen goed. 
Vader leeft in vrede. Dat weten we zeker. 
Gelovig weten wij, dat we mogen zeggen: 

tot ziens Henk. 

Voor uw zeergewaardeerde blijken van me
deleven, betoond bij de ziekte, het overllJ· 
den en de begrafenis van mijn dierbare man, 
onze zorgzame vader en lieve opa, zeggen 
wij u hartellJk dank. 

Annie Ruiter - Groener 
Kinderen en 

kleinkinderen 


