
Ter dankbare herinnering aan 

MARINUS GERHARDUS GRUNDER 

echtgenoot van 
Susanna Maria Groeneveld 

Hij werd op 9 december 1927 te De Lutte 
geboren. Hij is onverwacht op 6 februari 
1987 te Nijverdal gestorven. De gezongen 
Uitvaart had plaats op 11 februari 1987 in 
de parochiekerk te Beuningen (Ov.). Daar
na werd zijn lichaam begraven op het 
kerkhof aldaar. 

Heer van leven en dood, U hebt ons allen 
gewaarschuwd : "Gij weet niet op welk 
moment uw Heer komt". Uw komst in onze 
familie is meermalen onverwacht gebeurd. 
Ik wist dat en ook mijn dierbare Marietje; 
en toch schrikt de mens steeds weer op
nieuw van zo'n ingreep. Hoort dit bij het 
zwakke bestaan van ons leven? 
Goede Vader, wij - Marletje en Ik - hebben 
geprobeerd geheel en al naar uw hart te 
leven : veel van elkaar houden en goed zijn 
voor de medemensen. Op 27 november 
1956 hebben wij aan elkaar liefde en trouw 
beloofd. Elke dag, die U ons gaf, hebben 
wij aan deze opdracht gewerkt. 
Beste Marietje, met veel inspanning heb
ben we samen ons eigen huis gebouwd. 
Het was voor ons een dierbaar plekje 

grond. Daar konden we nieuwe kracht ver
zamelen voor de komende dag. Daar heb
ben we ook elkaar gesterkt om allerlei 
tegenslagen en wederwaardigheden te ver
werken en te aanvaarden. We waren met 
weinig tevreden; we waren gelukkig met 
elkaar. Het gaf ons vreugde en voldoening, 
wanneer we buren of andere mensen kon
den helpen of bijstaan. Beste Marietje, 
zonder jou had ik dit niet kunnen op
brengen. Ik bid. dat God je de kracht m.:::;i 
geven, een nieuwe weg te vinden, nu je 
alleen achterblijft. Beste buren en kennis
sen en allen, die met ons meeleven; Is het 
voor bepaalde families weggelegd om - in 
Gods oog • als waakvlam en waarschuw· 
ingslicht te fungeren? Bij stukje en beetje 
ontdekken en vermoeden we, dat deze 
aarde wel een mooi paradijs is, maar niet 
onze laatste bestemming. Want ons eigen
lijk vaderland en ons eigenlijk paradijs is 
in de hemel. Daarheen zijn we allemaal op 
weg. Helpen we elkaar op deze weg, voor
al degenen, die alleen staan. 

Voor uw blijken van medeleven, onder
vonden na het zo plotseling overlijden van 
mijn lieve man, zeg ik u hartelijk dank. 

S. M. Grunder-Groeneveld 

Beuningen, februari 1987 




