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Dankbaar gedenken wij 

GERHARDUS ANTONIUS GRUNDEL 

echtgenoot van 

GEZIENA JOHANNA GEERTRUIDA WESSELS 

Hij werd in Losser geboren op 20 september 1919. 
Gezalfd met heilige olie is hij plotseling te Oldenzaal 
overleden op 1 augustus 1988. Biddend hebben wij 
afscheid van hem genomen in de St Antoniuskerk en 
hem daarna begeleid naar het crematorium. 

Hoewel wij wisten dat hij, naast andere kwalen, ook een 
hartkwaal in zijn lichaam meedroeg, heeft zijn dood ons 
overvallen end iep geschokt. Samen met moeder bezig in 
de tuin, kwam plotseling zijn levenseinde. Het is dan ook 
niet in te denken dat hij niet meer in ons midden is. 
Een grote zorgzaamheid voor zijn gezin heeft hem altijd 
gekenmerkt. Als arbeider in de textiel werkzaam bij 
Gelderman, moest hij om gezondheidsredenen al op48-
jarige leeftijd uit het arbeidsproces stappen. 

Vanzelfsprekend was dat heel ingrijpend in zijn leven, als 
je de zorg hebt voor een gezin met vijf kinderen. 
Dat hij altijd zuinig was, in de goede zin van het woord, 
staat daar zeker niet los van. 
Hij heeft nooit geklaagd want hij ging zich niet vergelijken 
met wat anderen wél konden en hij niet. Hij stelde weinig 
eisen voor zichzelf. Als hij zijn sigaartje maar had en de 
radio en T.V. dan was het goed. Hij was een groot 
liefhebber van kaarten en genoot elke zondag weer 
opnieuw als het vaste kaartclubje bij elkaar kwam. En in 
zijn betere jaren had ook het klootschieten zijn interesse, 
evenals zijn moestuin waar hij graag in mocht werken, tot 
het niet meer ging. 
Als opa kon hij intens genieten van zijn kleinkinderen met 
wie hij altijd graag even mocht stoeien, samen op de 
grond. 
Met pijn in het hart, maar ook met groot vertrouwen geven 
wij zijn leven over in de handen van God-die-liefde-is. 
Bij Hem zal hij nu mogen wonen voor altijd. 

~t in flTttk. 

Voor de vele blijken van belangstelling en uw meeleven 
na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

G.J.G. Grundel-Wessels 
kinderen en kleinkinderen. 




