
Dankbare herinnering aan 

ALEIDA JOHANNA MARIA KONTER 

echtgenote van 
Herman Johan Grondman 

Zij werd geboren te Lonneker 
12 december 1921 

Zij overleed 4 maart 1983. 
Wij hebben haar lichaam te ruste gelegd op 

het parochie·kerkhof te Glanerbrug 
8 maart 1983. 

Goede God en Vader, te vroeg moeten wij 
afscheid nemen van onze goede vrouw, moe· 
der en grootmoeder. 
Zij had nog veel plannen en wij dachten nog 
lange tijd te hebben voor elkaar. 
Het mocht niet zo zijn. 
Toch willen wij dankbaar blijven voor de 
vele jaren dat wij voor elkaar konden leven 
en werken. 
Wij mochten gezelligheid en vreugde bele· 
ven in ons gezin, mede door haar opgeruim· 
de geest. 
Zij was bedrijvig, actief en behulpzaam in 
gezin en familie; het liefst hielp zij overal 
en iedereen; zij was bereid tot hulp in ver· 
enigingen en in de p arochie; zij kende geen 
vermoeidheid en ziJ kon, volgens haar zelf, 
alles aan. Zij was een vrouw van rechte lijnen 
en zonder franje. 
Geholpen moeten worden door anderen, 
werd haar grote kruis in haar slopende 
ziekte. 

Daarbij wilde ze haar eigen gezin sparen 
voor verdriet en gedachten aan afscheid; 
hulpbehoevend·zijn was in haar gedachten: 
lastig moeten zijn voor anderen. 
Zo heeft zij, actief als ze was, toch moeten 
leren afhankelijk te zijn, zich gewonnen te 
geven; dat was haar grote worsteling tot het 
einde toe. 
Met respect voor haar persoon en haar strijd, 
danken wij U, God en Vader, voor haar Ie· 
ven met en voor ons. 

Beste man en kinderen" veel dank voor jul· 
lie zorg, aandacht en liefde. 
God zal alle goeds, aan mij besteed, belonen. 
Beste familie en vrienden, veel dank voor 
jullie meeleven en hulp. 

Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, 
bid voor haar en voor ons allen. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze zorgzame moeder en oma 
zeggen wij U onze hartelijke dank. 

H.J. Grondman 
Jan 
Gerda en Jos 
Tim 




