


Een danl\oare en fijne herinnering aan 

Herman Grunder 
weduwnaar van 

Marietje Haarhuis 

Hij werd geboren op 6 juni 1918 te Losser. Pa is 
vrij onverwacht, na een langdurige ziekte, over-

,. leden op zondag 3 juli 1994. 
Na de Eucharistieviering in de Mariakerk, heb
ben wij van pa afscheid genomen op vrijdag 8 
juli 1994 en hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het r.k. kerkhof te Oldenzaal. 

Terwijl het leven gewoon doorgaat, is ons leven 
in ieder geval sterk veranderd. Onze fijne en 
unieke pa is er niet meer. Door hard werken en 
grote betrouwbaarheid heeft hij datgene bereikt 
waar wij met bewondering op terug kijken. Dit 
was voor hem de manier om ons goed op weg 
te helpen. Na de dood van ma heeft hij dit als zijn 
laatste levenstaak opgevat. Hij heeft ons verder 
opgevoed, verzorgd en van alles voorzien. Hij 
deed dit op zijn manier, gesloten en met weinig 
woorden. 
In 1978 is hij na een korte ziekteperiode defini
tief gestopt met werken. Hij heeft niet echt lang 

kunnen genieten van zijn vr1Je l1Jd; twee Jaar 
later overleed ma plotseling tijdens een ouder
avond op school. Dit verlies heeft hij nooit echt 
goed kunnen accepteren. Pa verstond de kunst 
van het wegcijferen. Hij verkoos ons geluk 
boven zijn eenzaamheid en tegenslagen. Als 
tijdverdrijf en als hobby zat hij vaak te puzzelen 
of te kaarten. 
Traditiegetrouw zijn we zaterdag 2 juli, naar 
aanleiding van zijn verjaardag, met z'n allen uit 
eten geweest. Ondanks pa's plotselinge overlij-

ll den kort erna, denken wij met een goed gevoel 
aan deze avond terug. Toch kunnen wij zijn 
overlijden niet begrijpen. Datditzoineensmoest 
gebeuren, zonder een woord van afscheid. 

Pa, we hadden je graag op de hoogte 
gehouden van hetveNolg, bedankt voor 
alles en we missen je nu al. 

De vele blijken van medeleven na het overlijden 
en bij de uitvaart van pa, zijn ons een grote 

1 steun geweest, waarvoor wij u hartelijk dank 
zeggen. Rita 

Nico en Linda 
Hugo en Judith 

Oldenzaal, 8 juli 1994 


