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In dankbare herinnering aan 

GERARD GROBBEN 

echtgenoot van 

ANS STEFFENS 

Je werd op 5 september 1931 in Almelo geboren. 
Veel te vroeg ben je op maandag 25 april 1994 
op 62 jarige leeftijd, In Hengelo van ons heen
gegaan. 
Op donderdag 28 april 1994 hebben wij afscheid 
van je genomen. Na, in de 0 . L. Vrouwekerk 
God te hebben gedankt voor alles wat je voor 
ons hebt betekend, hebben wij je ta ruste 
gelegd op de R. K. begraafplaats aan de Deur
n i ngerstraat. 

Je genoot en hield van het leven in al zijn 
vormen. 
35 Jaar was ie door een gelukkig huwelijk ver
bonden met ons moeder. je al lerliefste Ans, 
je rechterhand, je grote steun en toeverlaat. 
Je had een hechte band met ons, de kinderen, 
maar ook je zwagers en schoonzussen waren 
als broers en zussen voor je. Wanneer wij als 
gezin samen waren, was je tevreden en ge
lukkig. Samen op vacantie, betekende erg veel 
voor jou. Ook de ki iornaters die je samen met 
moeder hebt gefietst door de natuur, wat heb 
je daarvan genoten. 
JE: was serieus en opgewekt op je eigen manier. 
Nooit hoorden we je klagen, nooit vroeg je 
iets voor jezelf. Jouw wilskracht om verder 
te gaan was altijd aanwezig. 
Pa, je was op vele fronten actief, je was een 
echte perfectionist, en dat was In je werk te 
zien. Ook stond je voor iedereen klaar, en 
wou je helpen waar je kon . 
Je serieuze Inzet in het dagelijks leven was 
onderbouwd door een sterk vertrouwen in God. 
Daaruit putte je steeds opnieuw je kracht, 
vooral tijdens je ziekte. 
Toen je ziek zijn, je parten begon te spelen. 
had je er moeite mee dit te accepteren. Het 
viel voor jezelf niet mee, om telkens minder 
te kunnen. en anderen om hulp te vragen bij 
de gewone dagelijkse dingen. Hoe vaak heb 
je niet gezegd: "wat hebben jullie toch een 
last met mij." 
Maar iedereen had het graag voor jou over. 
Je streed tot het laatste toe . 

Pa, bedankt, we zullen je heel erg missen. 
Je was en bent voor ons onvervangbaar. 

Je vrouw Ans 
Bert 
Gerard en Marieke 
Astrid en Patrick 


