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t 
'n Dankbare en fijne herinnering aan 

ANNIE OUDE GRIEP 

weduwe van 

JOACHIM KLUNDER 

Zij werd geboren op 14 november 1919 té Denekamp. 
Geheel onverwachts stierf ze in haar huis aan de Dr. 
Schaepmanstraat te Oldenzaal op 7 november 1990. 
We hebben afscheid van haar genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieêenheidskerk, waarna we 
haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op het 
Oldenzaalse kerkhof. 

Onbegrijpelijk, dat ma zo plotseling gestorven is. Samen 
met opa was ze nog op de verjaardag van één van haar 
kleinkinderen. Thuis gekomen kwam eraan dit leven van 
70 jaar abrupt een einde. 
Ma is gezalfd met het H.Olie en we hebben haar 
getekend met een kruisje op het voorhoofd. Dat was ons 
afscheid van een vrouw, die heel gelovig door het leven 
is gegaan. 

Ma was er voor anderen. Ze heeft met veel liefde 
gezorgd voor haar eigen man en haar ouders. 
Ze was altijd hartelijk en geïnteresseerd voor de 
levensverhalen van ons, haar kinderen. Voor de 
kleinkinderen was ze echt een lieve oma. 
Ze heeft ook veel werk verzet voor de invaliden-bond. Ze 
stond voor iedereen klaar: zó was haar levenshouding. 
Ze was altijd bezig. De laatste jaren ging het allemaal, 
ook vanwege haar slechte gezichtsvermogen, 
moeilijker. 
Toch was ze een vrouw, die niet gauw zou klagen. 
Sterker nog: zij wist anderen te troosten en opte beuren. 
Ze was een vrouw van deze tijd. De kracht om een 
werkzaam en goed leven te leiden vond ze o.a. in haar 
vele bezoeken aan Ban neux en Kevelaer. 
Wij geloven, dat Maria, in wie ma zo'n groot vertrouwen 
had, haar begeleid heeft tot bij God, die eens gezegd 
heeft: als je in Mij gelooft zul je eeuwig leven. 
Dat geloof heeft ze op velerlei manieren vorm gegeven. 
Daar zijn we haar dankbaar voor. 

Voor uw meeleven na het sterven en de uitvaart van ma 
zijn we u erg dankbaar. 

J.B. Heuvels 
kinderen en kleinkinderen. 


