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Dankbaar blijven wij gedenken 

Wilhelmus Josephus Grunder 
echtgenoot van 

Agnes Katharina Mebius. 
Hij werd geboren in een onderwijzers
gezin te Beuningen (gem. Losser) op 
5 maart 1921 en overleed, gesterkt door 
het sacrament der zieken, in het Zie 
kenhuis te Oldenzaal 11 januari 1988. 
We hadden hem voor het laatst in ons 
midden tijdens de viering van de Eucha· 
ristie in de St. Nicolaaskerk te Dene
kamp 15 januari d.o.v" waarna wij hem 
te rusten hebben gelegd op het pa
rochieel kerkhof. 

Willy Grunder, een lieve man en vader, 
een trouwe vriend, buur en meeleven
de parochiaan is na een kwaadaardige 
ziekte van ons heengegaan. 
Hij had graag bij ons willen blijven, 
vooral bij Agnes, zijn vrouw. Juist op 
het moment dat zij ophield met wer
ken in de bejaardenzorg en daardoor 
meer tijd zou krijgen om samen te ge
nieten van een welverdiende nieuwe 
levensperiode moest hij sterven. Het 
deed hem pijn en zijn zachtaardig karak-

ter liet dit merken. Toch kon hij vanuit 
zijn geloof in een nieuw leven de over
stap maken. Vredig en in overgave 
heeft hij zijn leven teruggegeven aan 
God. 
Zijn zoons André en Frank waren hem 
alles. Met besef voor eigen verant
woordelijkheid heeft hij hen de goede 
weg naar de toekomst gewezen. 
Zijn werk bij de Wegenbouw en zijn 
liefde voor het vissen en vogels heb
ben hem tot vriend van velen gemaakt. 
Ook bij DOS '19 zal zijn naam met ere 
genoemd blijven worden . 
Voor dit alles zal God hem nu ook 
zeker goede woorden toespreken: "Uit
stekend, goede en trouwe dienaar, over 
weinig waart ge trouw, over veel zal 
ik u aanstellen. Ga binnen in de vreug
de van uw heer". (Mt. 25,23). 
Rust in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling 
en medeleven, betoond na het overlij
den van mijn lieve man en onze zorg
zame vader, betuigen wij u onze op
rechte dank. 

A K. Grunder-Mebius 
André en Renate 
Frank en Diana 


