


Grada Martina 
von Bannisseht-van Loenen 

Zij werd geboren op 6 augustus 1928 te 
Amsterdam in een gezin van 4 kinderen. 

Als jong meisje werd zij getekend door de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. 
Ze beleefde hevige angst als koerierster voor 
het verzet. 

Na de oorlog begon zij brieven te schrijven en 
leerde hiermee de liefde van haar leven, Willy, 
kennen. Hij was in dienst bij de Koninklijke 
Marine in Ned.-lndië en kwam naar haar toe. 
Ze traden in het huwelijk op 27 mei 1948 in 
Zaandam. Samen kregen ze 5 kinderen, hun 
eerste zoontje Max mocht niet lang op aarde 
blijven. Met Willy opende zich voor haar de 
gateway naar de wereld: Surabaya, Ned.-lndië 
en El Paso in Texas, USA: ze beleefde daar de 
mooiste tijd van haar leven. 

Na deze omzwervingen kwam het gezin 
in Losser wonen. Willy was inmiddels van 
de Koninklijke Marine naar de Koninklijke 
Luchtmacht overgestapt. Zij en haar man 
hielden van gezelligheid, dansen en country 
& western muziek. Ten gevolge van een 
fatale hartaanval verloor ze haar man op 29 
april 1969, hij werd slechts 41 jaar. Ze stond 

ineens voor de zware taak haar 4 kinderen 
alleen op te voeden. Zij zette zich hier volledig 
voor in maar koos ook voor zichzelf met haar 
hobby's: tropische vissen, kleurkanaries en 
studeerde schriftelijk o.a. Tuinarchitectuur, 
Meteorologie en Astrologie. Ze werd oma en 
zelfs grootmoeder. Trouw kwam ze met de 
verjaardagen en feestdagen per bus en trein 
op visite. 

Ze bezat een sterk karakter en liet zich door 
niemand de wet voorschrijven. 

Naarmate haar leeftijd vorderde, werd haar 
wereld gestaag kleiner. Ze was het liefst maar 
gewoon in haar eigen huis en besteedde veel 
aandacht aan haar tuin. 

Met haar broze gezondheid en moe na een lang 
en rijk leven, overleed zij toch nog onverwacht 
op 9 januari 2013 in haar eigen huis. 

Op 15 januari gaan wij haar na de H. Mis ten 
grave dragen en zal zij aan haar laatste grote 
reis beginnen. Dankbaar voor alles, koesteren 
wij haar diep in ons hart. 

" Uit dankbaarheid voor uw medeleven 
en ter gedachtenis aan haar." 




