


Dankbaar gedenken we 

JOHANNA GRADA 
ARNOLDA GRONDMAN 

Ze werd geboren te Enschede op 
13 mei 19o"9. Ze overleed, na een 

kortstondige ziekte, gesterkt door het 
H.Sacrament der zieken, 20 januari 

1992, op de leeftijd van 82 jaar. 

t 
Vele jaren was tante Joh onderwijze
res aan de katholieke school in het 
Larinksticht. Dit zegt meteen veel 
over haar trouw en haar sterke 
plichtsbesef: dat ze nooit van school 
veranóerde en geen dag verzuimde. 

Alleen voor de verzorging van haar 
ouders gaf ze tijdelijk haar baan op. 

Ze was een strenge, rechtvaardige 
en vooral een bekwame juf. Er werd 
goed bij haar geleerd. Veel kinderen 
heeft ze bij lessen gegeven. 

Ze hield van vaste patronen. Alles 
had biJ haar een vaste plaats en 
alles gebeurde ook op vaste tijden. 

Vele gezellige uurtjes heeft ze aan 
de Padangstraat doorgebracht en 
daar werd menig kaartje gelegd. 

Heel trouw ging ze alle weekends 
op bezoek bij familie of kennissen. 
die alleen waren. 
Ook in haar geloof was die hang 
naar het vertrouwde te zien: ze hield 
van gregoriaans, van de zondagse 
Hoogmis met z'n Credo, dat ze vol
uit meezong, en van oude katholieke 
gebruiken. 
Ze hield van de Twentse taal en 
gebruiken: ze was lid van de Oud
heidkamer en ze genoot van ritjes 
met de auto en van familiebezoeken. 
Maar het meest hield ze van haar 
huisje, het oudste huis van Enschede 
waar zij altijd iedereen gastvrij ont
ving. 
Tante Joh, je was altijd de bindende 
persoon in onze familie. We zullen je 
missen. Maar God Zelf zal je belonen 
voor alles wat je voor ons en voor 
veel mensen hebt betekend. 
Hij zal je opnemen in Zijn Huis! 

Onze vader Wees gegroet 

Wij zijr U zeer dankbaar dat U, 
samen met ons afscheid heeft willen 
nemen van tante Joh. 

Namens de familie. 
Marian Leeuw-Graas 
en Lidy Brantjes-Graas 


