


Met grote dankbaarheid denken wij terug aan 

Antonius Hermanus Grunder 

(PoortToon) 

echtgenoot van 

Geertruida Johanna Siemerink 

Hij werd geboren in De Lutte op 1 april 1914 en overleed 
op zaterdag 15 februari 1997, de dag waarop zij 50 jaar 
getrouwd zouden zijn. Na4 weken liefdevol te zijn ver
pleegd in het Medisch Spectrum Twente te Oldenzaal is 
hij van ons heengegaan, voorzien van het Sacrament der 
Zieken. 

Heel zijn leven heeft in het teken gestaan van het leven in 
de natuur en van zorg voor anderen. Een intense liefde 
had voor zijn vrouw, zijn zoon en schoondochter. 

Als boeren jongen is hij als knecht begonnen. Daarna is hij 
als tuinman in dienst gekomen op hetlandgoedEugheria. 
Na een spannende oorlogsperiode is hij in de fabriek gaan 
werken vanHemafteHengelo. Als geboren buitenmens 
heeft hij het daarniet lang volgehouden en is toen via de 
Heidemij naar de gemeente Oldenzaal, afdeling 
plantsoenendienst gegaan. Dit was zijn lust in z'n leven en 
zodoende werd hij een markant figuur in Oldenzaal. 

In het kleine groene huisje op de paas berg hebben ze 45 
jaar liefen leed samen gedeeld. 
Tuinieren was ook daar een wezelijk onderdeel van zijn 
leven. Trots was hij op zijn groentetuin waarookiedereen 
naar hartelust van kon profiteren. 
Hij was een graag geziene buur en altijd een helpende 
hand waarhulpnodigwas. 
E_en passie was voor hem de jacht, en dit heeft hij ook op 
ZIJ zoon overgebracht. Samen beleefden ze vele fijne 
Jachtdagen op Eugheria en omstreken. Ook onder de 
jachthoomblazers was hij een graag geziene gast. 
De laatste jaren hebben ze met veel plezier doorgebracht 
aan de Sparstraat. Ook hier was hij altijd te vinden in de 
tuinen of tussen de rozen. 
Door zijn wekelijkse fietstochtjesnaar de stad bleefhij op 
dehoogtevanalhetnieuws. 

Moge hij rusten in vrede. 

Vooruw blijken van belangstelling en medeleven, die wij 
mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlij
den vanm1Jn Ireve echtgenoot en onze lieve vader zeggen 
WIJ uonzehartelijke dank. 

Truus Grunder-Siemerink 
Herman en Henriëtte 


