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Dankbaar denken wij terug aan 

MARIA HINDRIKA ALEIDA KUNNE 

weduwe van 

ANTON IUS GRUNDEL 

Zij werd op 30 juli 1892 te Achterberg in 
Duitsland geboren en is na voorzien te zijn 
van het Sacrament der Zieken op 5 augustus 
1984 in het ziekenhuis te Oldenzaal overle
den. 
Vanuit de Maria-kerk in Zuid-Berghuizen is zij 
op 9 augustus begraven op het kerkhof te O l
denzaal. 

Zij heeft de leeft ijd van de "Allersterksten" 
mogen bereiken. Er zijn maar weinig mensen, 
die 92 jaar oud worden. 
Heel lang is zij vitaa l gebleven. Het was jam
mer. dat zij de laa tste jaren geestelijk achter
u it ging. 
Ru im 48 jaar is zij gelukkig getrouwd geweest. 
Met grote liefde en toewijding heeft zij zich 

i ngezet voor haar man en kinderen. Ook leef
de zij volop mee met het wel en wee van haar 
kleindochter. 
Hoewel het voor haar een grote overgang was, 
toen zij na 30 jaar uit haar vertrouwde omge
ving aan de Postweg wegging, vond z ij op de 
"Mariahof" weer een echt "thuis". Met heel 
veel liefde en zorg werd zij daar jarenlang om
ringd . Daarvoor was zij dan ook heel dank
baar. 
Zij was een vrouw met een sterk geloof en een 
groot Godsvertrouwen. Zij geloofde, dat zij 
met de verrezen Heer voor altijd gelukkig zou 
zijn. 
Tot op hoge leeftijd ging zij met de fiets 
trouw naar de Maria-kerk . Geen wonder. dat 
zij vanuit deze kerk begraven wilde worden. 
Voor Maria, de moeder van de Heer, had zij 
een bijzondere verering. Ongetwijfeld zal 
Maria haar begeleid hebben tot haar Zoon 
Jezus. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziek te en uw medeleven na het overlijden 
van onze l ieve moeder en oma, zeggen w ij u 
onze oprechte dank. 

Fam. Grundel. 


