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Ter dankbare herinnering aan 

GESINA JOHANNA JOSEPHINA GRUND):lL 

Zij werd geboren te Oldenzaal 21 maart 1909 en 
is daar onverwacht in 't ûekenhuis overleden op 
8 mei 1976, nog gesterkt door het Sacram ent der 
zieken , Woensdag 12 mei hebben wij afscheid 
genomen tijdens de gezongen Uitvaartmis in de 
St, Antoniuskerk en haar te ruste gelegd op de 
begraafplaats van Oldenzaal , in afwachting van de 

-"· verrijzenis . 

"Het is niet God die de dood heeft gemaakt. Hij 
schept geen vreugde in de ondergang van dele
venden. Hij heeft alles geschapen om te leven" . 
Deze woorden uit het Boek der Wijsheid willtn 
we tot de onze maken , nu ons iets overkomen is 
wat wij niet kunnen begrijpen . Zo ben je nog goed 
gezond en onderweg naar de kerk, dan onver
wacht een ongelukkige val, een heupfrakt uur, op
name in het ziekenhuis, een bijkomende kompli
katie en je bent er niet meer.Hoe kan het allemaal 
zo vlug gebeuren denk je dan . Je voelt je bedroefd 
je mist haar vertrouwde aanwezigheid in de fa
miliekring, Wanneer wij nu terugdenken aan het 
leven van Tante Sien, zoals ze onder ons bekend 
was, dan mogen we zeggen dat ze gewaardeerd 
en bemind werd om haar vriendelijkheid en mee
leven. Meer dan 25 jaar opgenomen in- \1et gezin 
van haar getrouwde broer was het h~_ar 'n vreug
de haar neefjes en nichtjes te zien o·pgroeien tot 
volwassen mensen. Zij hield veel van hen ·en zij 
stopte hen geregeld iets toe, Wij zijn er haar 
dankbaar voor , Tante Sien was eert blijmoedig 

. mens, die goed probeerde te doen voor zover in 
haar vermogen lag . Zij was huiselijk en behulp
zaam o ,a , in het boodschappen doen , Zij leefde 
vanuit een sterk Godsvertrouwen, Het hoorde 
bij haar levenspatroon om elke zondag om 
11,30 uur het huis van de Heer te bezoeken , 
Die laatste keer da.1 zij daarnaar onderweg was 
is het anders verlupen. Wij willen ons hierbij 
neerleggen , erop vertrouwend dat God zijn 
trouwe dienares heeft verwelkomd bij Hem. 
En wij bidden : God weet het antwoord op de 
vragen die zich onder ons voordoen, waH het 
de dood betreft . Versterk in ons het geloof 
dat wij allen bestemd zijn voor het geluk dat 
JUeen U . ons geven kunt , Vergeef onze be
minde zuscn en tante haar mense lijke fouten 
en zwakheden, Maak haar tot een nieuw mens. 
Dat vragen wij U door Jezus uw Zoon en onze 
Heer , 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens 

de ziekte en na het overlijden van onze 

geliefde zus en tante, betuigen wij U onze 

hartelijke dank. 

Oldenzaal, mei 1976 

Lyceumstraat 103 

FAMILIE GRUNDEL 
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