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In herinnering aan 

THEODORUS GERHARDUS GRUNDER 

echtgenoot van 

BERENDINA GEERTRUIDA WIGGER 

Theo werd geboren op 3 oktober 1933 te De Lutte. Na 
een onverwachte ziekte is hij heengegaan op 28 de
cember 1988, gesterkt met het H. Oliesel. Na een 
Eucharistieviering op 31 december d.a v. in de parochie
kerk van Maria Geboorte te Losser, werd zijn lichaam 
aan de aarde loevertrouwd. 

Met dankbaarheid denken wij terug aan mijn lieve man 
en onze zorgzame vader. Hij had een goedhartig 
karakter; altijd bereid anderen, zo mogelijk, te helpen 
met woord en daad. 
Na enkele jaren werl<zaam te zijn geweest in het 
meubel vak, deed hij ervaring op in het bouwbedrijf, waar 
hij zijn timmervakkennis vergrootle en overbracht aan 
anderen. Zijn enthousiasme, inzicht en kennis stelden 

hem ook in staat zijn eigen huis te bouwen. Dat hij op46-
jarige leeftijd wegens invaliditeit zijn mede bouwval<kers 
moest verlaten, betekende voor hem een grote 
teleurstelling en een pijnlijk gemis. Zijn positieve 
instelling en zijn 'bijzondere' gevoel voor humor hielden 
hem in die, soms moeilijke tijd staande. 
Deze leemte in zijn leven kon hij gelukkig aanvullen door 
met zijn weri< anderen van dienst te zijn. En om de zorgen 
en beslommeringen te vergeten nam hij soms de fiets om 
in de natuur voor een moment rust te vinden. 
Dat God hem zo plotseling uit dit aardse leven heeft weg
genomen, heeft velen van ons verrast, ook hemzelf. Hij 
wilde nog zoveel doen; er waren nog zoveel plannen, 
maar God bepaalt wanneer het leven in eeuwige 
vreugde overgaat 
Je mag nu de wegen en paden van jouw Vader be
wandelen, die voor ons onbekend zijn. 

'.Moge <;oá jouw goeáfteiá en zorg rijK/.CijK.. 
6donen en jou áe eeuwige vreát geven. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij de uitvaart 
· en begrafenis zijn we zeer dankbaar. 

Losstll', december 1988. 

B.G. Grunder-Wigger 
Jos en Evita 
Patrick 


