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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

PIET PETRUS HENDRIKUS GERARDUS 
KLUNDER 

Hij werd op 14 oktober 1923 te Losser geboren. BÏjna 
veenig jaar lang was hij gehuwd met Hermanna 
Theodora Antonissen. 
Vrij onverwachts is hij op 2 december 1989 in het 
Medisch Spectrum Twente de Stadsmaten te Enschede 
overleden. Na de Eucharistieviering op 6december1n de 
parodi.ekerk van de H. Mana Geboorte te Losser 
volgde zijn crematie te Usselo. ' 

Hij was er de man niet na om anderen tot last te zijn. 
Noodgedwongen moest hij veel hulp zich laten 
welgevallen omdat Zijn gezondheid, met name het 
laatste jaar, veel te wensen overliet 
Zelf wilde hij naar het z1ekenhu1s, toen hij voelde 
aankomen dat zijn toestand ingrijpend verergerde. En 
alsof hij niemand pijn wilde doen stierf hij in alle rust 
zo.~der dat zijn vrouw en kinderen er bij konden zijn. 
Wij ervaren deze dagen met. letterlijk, gemengde 

gevoelens. Dit st91Ven maakt een eind van een lan9e 
liidensweg en van de andere kant zal de ptJn van het 
verlies zwaar op ons gaan drukken. 
De leegte die nu is ontstaan willen wij vullen met de vele, 
zeer vele goede herinneringen. Hij zal ons voor de geest 
blijven als een fijne echtgenoot en ZO(gzame vader en 
ope. Zijn vak, kleermaker, maakte hem tot een zeer 
korrekte man. Recht door zee, zonder aanzien des 
persoons. 
Met ziJn vrouw hebben ze de vreugde mogen beleven 
van het welzijn van hun kinderen en hun gezinnen. Hï 
ervaarde dat ook als de vruchten van hun inspanning. 
Ook kennen wiJ hem als een zeer gelovig man. 
Dat geloof zegt ons dat dit afscheid een stap is naar een 
eeuwig leven. Vandaar uit zal hij voor ons blijven zorgen 
totdat wij elkaar terug zien en dan voor altijd. 

Voor Uw meeleven tijdens de dagen van zijn ziekte, voo1 
uw aanwezigheid bi'j de uitvaart en crematie zijn wij u 
zeer dankbaar. U was een echte steun voor ons. En w11 
hopen dat wij dat meeleven in de komende tijd mogen 
bl11ven ondervinden. 

H.Th. Klunder-Antonissen 
Kinderen en 
kleinkinderen 


