
Van het concert des levens 
krijgt niemand een program. 



t 
Een fiJn& herinnering aan 

Lies Grondman - Bossink 
lieve vrouw van 

Gerhard Grondman 
Ze werd geboren op 23 december 1933 te Volthe. Voor 
ons onbegrijpelijk en totaal onverwacht overleed zij In 
de avond van 31 december 1996. 
Op 4 tanuari 1997 hebben wij afscheid van haar geno
men 1n de H. Plechelmuskerk te Rossum en haar 
begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhol 
van deze kerk. 

Moeder overleed helaas veel te vroeg. 
Wie was mijn vrouw, moeder, oma, oons Ues. Orrver
getelijk, altiid betrokken bij een ieder. Zichzelf daarbij 
vaak vergelen. Zij werkte en zorpde bijna heel haar 
leven. In haar jeugd ging ze al op JOnge reeftijd werken 
omdat het thuis nlef zo breed was. Later werkte ze 
hard met pa aan de boerderij en het gezin. Dat was 
niet altijd even eenvoudig. Niets was haar te veel, zelfs 
niet tijdens de bouw thu1s of bij een van de kinderen. 
Altijd zorgde zij overal voor eten en drinken, voor mens 
en dier. 
Ook haar bleven problemen niet bespaard. Ongeveer 
17 jaar geleden kwam ze aan het sukkelen met haar 
gezondtieid. Doch sterk als ze was kwam ze daar weer 
bovenop. Ze was ook daarna altijd weer bezig, op de 
boerderil, In de tuin, bij een van de kinderen thuiS, voor 
de kleinkinderen en voor zieken en bejaarden. Vele 
dingen maakte ze voor hen op de naaimachine of brei-

pen. Dit jaar gedacht ze "Katten-Marcus' door een 
eigen gemaakt kerstbakje op zijn graf te plaatsen. 
samen met pa had ze zes kindèren en twaalf kleinkin
deren. Ze zag met blijdschap uit naar het dertiende 
kleinkind. Hun geZin hebben ze samen groot gebracht. 
Een mooie tijd fieelt ze nog mogen beleven in net nieu
we huis, Marcel en Anita met tiun kinderen als buren. 
Trots was ze op de kinderen, hun vrouwen en mannen 
en de kleinkinderen. Tijdens de Sint Nicolaasmiddag 
op 4 december j.l. waren alle kinderen en kleinkinde
ren bijeen. Oma had samen met opa de kadootjes voor 
de kleinkinderen verzorgd. Allen waren haar lief. Haar 
63-ste ve~aardag vierden we 23 december j.l. Zij en 
pa keken al uit naar hun 40-jarige trouwdag op 30 april 
a.s. Ze heelt dit niet meer mee mogen maken. 
Ze was een diep gelovige vrouw. Vaak luisterde ze 
thuis de kerktelefoon en bezocht regelmatig de kerk en 
het graf van haar ouders. 
Toen haar moeder, oma Bosslnk, in 1982 overleed zei 
ze:' ik vind het zo erg, nu kan Ik nooit meer met haar 
praten. Ik wilde .~t nog zo graag'. Ze sprak veel met 
haar moeder, Wil spraken veel met haar. Als ze meer 
dan een week mets meer hoorde van haar kinderen, 
pakte ze de telefoon om te horen of alles nog wel goed 
was. 
Helaas kuMen wiJ nu niet meer praten. In gedachten 
zullen wij haar nooit kwijt raken, deze uniel<e vrouw, 
moeder en oma. Lies, moeder, oma, we zijn je erg 
dankbaar voor alles wat je voor ons betekende en blijtt 
betekenen. Zoals zij vaak zei: 'Good gaon en komt 
gauw moal wier'. 

We missen je nu al. 

Gerhard 
Kinderen en kleinkinderen 

Wij danken U voor uw medeleven na dit plotseling 
overtijden van mijn vrouw en onze moeder en oma. 


