
van de dood 



In dankbaarheid gedenken wij, hoe in ons 
midden heeft geleefd 

JOHAN HENDRIK MARTI NUS GRUNDER 

echtgenoot van 

Maria Gezina Hendrika !kink 

Hij werd 27 mei 1909 in Losser geboren 
en stierf in Oldenzaal op 20 jun i 1980. 
Voor alles wat hi j voor ons heeft betekend, 
hebben wij God gedankt in de Eucharist ie
viering bij zi jn Uitvaart in zijn paroch ie
kerk van de H. Drieëenheid. Daarna hebben 
wij zijn lichaam begraven op het kerkhof 
van Oldenzaal. 

Nu onze l ieve man en vader zo onver
wachts van ons is heengegaan, gaat heel 
zijn leven weer aan ons voorbij: zijn 
trouw en liefdevo lle zorg, die wij van hem 
in ons leven mochten ontvangen - de rust 
en de vreugde, die hij om zich heen 
verspreidde. Meer dan veert ig jaar heeft 
hij gelukkig samengeleefd met zijn vrouw. 
God schonk hun 3 kinderen. Voor zijn 
gezin heeft hij hard gewerkt. In de week 
werkte hij bij de Spoorwegen -zondags was 
het zijn vreugde God lof te zingen met d.~. 
latijnse gezangen in de Hoogmis. Hij was 
een gelovig mens, tevreden en blij en 
stond voor een ieder klaar. De laatste 

jaren leefde hij rustig en gelukkig met 
zijn vrouw in een huis aan de Dr. Poels
straat, genoot van de natuur en zong met 
vreugde door de week en zondags de 
l iturg ische gezangen in zi jn parochie
kerk. Hij volgde met belangstellende zorg 
het wel en wee van kinderen en klein
kinderen en het deed hem goed, dat het 
ouderlijkhuis voor hen allen het middel
punt was. 
Thuis laat hij een lege plaats achter bij 
zijn dierbare vrouw, maar zi j weet zich 
met hem verbonden in geloof en liefde. 
Hij heeft nu zijn einddoel bereikt. 
" Uw dienaar laat Gij , Heer, nu gaan in 
vrede. Mijn ogen hebben thans uw heil 
aanschouwd". Samen met het koor der 
engelen zal hij nu voor altijd Gods lof 
kunnen uitzingen in Gods huis. 

Mogen onze gebeden hem vergezellen. 

Voor de vele blijken van medeleven bij 
het overlijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader, schoonvader en opa 
ondervonden, zeggen wij U hartelijk dank. 

M.G.H. Grunder-lki nk 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, jun i 1980 


