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Johanna Maria Engbers 
Hij werd geboren te Losser op JO dec. 1885 
en is overleden re Oldenzaal op 7 april 1979 
tijdig gesterkt door het Sacrament der zieken . 
Woensdag 1 l april hebben wij afscheid van 
hem genomen tijdens de gezongen uitvaartmis 
in de St. Antoniuskerk en hem te ruste gelegd 

op de begraafplaats van Oldenzaal. 

Een christenmens van groot geloof is uit ons 
midden weggegaan. Hoogbe1aard heeft God z'n 
dienaar tot Zich gerot•pen in alle rust en vrede 
waarvan wij.zijn familie. getuigen mochten z11n . 
Bernard Grondman heeft 'n gezegende leeftijd 
mogen bereiken. Met zijn 93 jaar was hij de 
oudste parochiaan van de St. Antonius. Hi1 was 
een man van karakter, vriendeli1k en blijmoe
dig uit het goede hout gesneden. 
Toen in vroeger dagen zijn broer vrij jong 
kwam te overlijden, nam hij de zorgen voor 
diens gezin op voortreffelijke wijze over. Met 
dankbaarheid en respect deokeo wij daar nu 
aan terug. 
Het werk op de boerderij bracht met zich mee 
dat deze man zich nauw met de natuur ver · 
bonden voelde en daardoorheen met God. Toen 
hij op hoge leeftijd zelf niet meer naar de 
kerk kon, kwam de kerk bij hem. Wanneer je 
hem dan de H. Communie bracht. dan werd 

je getroffen door de oprechte vroomheid van 
deze man. Steeds een goed woord of 'n kwink
slag, die getuigde van zijn diepe levenswijs
heid. Zelfs die laatste week van zijn leven, 
toen hij in het ziekenhuis moest worden op
genomen. won zi1n blijmoedigheid en humor 
het van zijn zorgen, terwijl hiJ ons toch ook 
kenbaar maakte, dat hij goed aanvoelde dat 't 
niet zo best met hem was. Als je zo lichame
lijk en geestelijk gezond tem id den van je fa
milie een hoge ouderdom mag bereiken, is dat 
een zegen. 
God, wij danken U, dat wij vader en opa zo
vele jaren in ons midden mochten hebben. 
Wij hebben er vrede mee dat wij hem niet 
langer kunnen verzorgen, omdat wij geloven, 
dat U God, voortaan voor uw dienaar zult 
zorgen. door hem te laten delen in uw eeu
wige Paasvreugde. 

Voor uw blijken van deelneming oadervonden 

bij het overlijden van onze geliefde vader en 

opa 
BERNARDUS GRONDMAN, 

zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Oldenzaal, april 1979 

Grondmanstr. 31 

De Familie 


