
Nooit zul je door de tuin meer gaan, waar iedere bloem en iedere plant 
getuigde van je zorgende hand. Nu gaat de hemeltuin voor je open. 



t Johan Grunder 
Hij werd geboren op 13 juli 1924 in De Lutte als derde uit een gezin van 7 kinderen. 
Als schooljongen was hij al een echte natuurliefhebber. Met zijn oudere neef Hein maakte 
hij vele zwerftochten door de bosrijke omgeving van zijn ouderlijk huis. Hier leerde hij de 
kunst van het verhalen vertellen. Noaberschap, de Twentse taal, het katholieke geloof en 
de oorlog tekenden zijn jeugd. Tijdens een bruiloft ontmoette Johan zijn grote liefde, 
Christien, met wie hij 58 jaar lief en leed gedeeld heeft. Hij was een man op wie zij kon 
bouwen, zorgzaam en nadenkend, haar steun en toeverlaat voor het leven. Hun relatie 
was een warm nest voor de vijf dochters, die hij met genoegen zag opgroeien en zich 
ontplooien. Hij was trots op hen, betrokken en belangstellend. Als vader beheerste hij de 
kunst van het loslaten, hij stimuleerde zijn kinderen tot zelfstandige en verantwoordelijke 
mensen die gelukkig óók hun eigen fouten mochten maken. De Twentse tradities waren 
een solide vertrekpunt van waaruit zij de wereld in konden trekken. Zijn kleinkinderen 
volgde hij met interesse: hun schoolresultaten, hobby's, wat later de vrienden, vriendinnen, 
de studie en het zoeken naar een baan. Er waren ook moeilijke momenten Hij was niet 
altijd gemakkelijk in de omgang, maar je kon wel op hem aan. 

Een rasechte verteller gaat met hem verloren. Een verteller, geen prater, zijn emoties kon 
de oplettende waarnemer tussen de regels door bespeuren. Dat was zijn manier van in het 
leven staan. Twente veranderde en zijn werk veranderde mee. Eerst het arboretum 
Poortbulten, later kwam hij bij de Pabo in Hengelo terecht waar hij met grote inzet en veel 
plezier zich kon ontplooien. Tot op het laatst hield hij een brede kijk op de wereld. Nieuwe 
ontwikkelingen in de maatschappij volgde hij met belangstelling. De tuin in de Lutte werd 
uiteindelijk ingewisseld voor de computer in Oldenzaal. Toen zijn bewegingsvrijheid 
beperkt werd en zijn energie merkbaar afnam, viel hem dat zwaar. 

Hij zag de eindigheid van het leven onder ogen met de woorden: 
'Een moa/ hoalt het op, wie hebt 't good had samen. ' 

Op 3 december 2009 hebben wij in alle rust thuis afscheid genomen. 
Een bijzonder en dierbaar mens is van ons weggegaan. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling na het overlijden. 
Alle verzorg(st)ers van de Zorgfederatie en de Mariahof 

danken wij voor hun oprechte betrokkenheid en hulp. 

Familie Grunder 


