
't Is nis good, as 'n menske kik 
noar leu, dee 't better geet. 
Loa'w oons leever speegeln 
an de leu met meer verdreet. 

(d' stelregel van papa) 

Voor uw bl•1ken van belangstelling en meeleven 
tijdens de ziekte en bij het afscheid van m11n 
lieve man en onze zorgzame vader en opa, zcaaen 
wij u oprecht dank. 

H. 5. A. Grond huis-Hams 
Kinderen 
en kle1r.kinderen 

t 
Gedenk in uw eebeden 

Hendrikus M artinus Grondhuls 
ed1tgenoot van 

Henrietta Susanna Antttonia Ha m s 

Geboren te Dalfsen, 8 maart 1912, over
leed hij, eesterkt door de genademid
delen der H. Kerk, 1n het St. Elisabeth
ziekenhuis te Almelo op 6 mei 1984. Op 
9 mei d.o.v. vond de uitvaartdienst plaats 
in de parochiekerk te Geesteren (Ov.), 
waarna crematie te Usselo. 

Papa zei dikwijls: "Als het met mij ten einde 
loopt, hoeft niemand zich zorgen te maken. Ik 
heb een mooi leven eehad" , Zo is het. Nog niet 
zo lang geleden - 7 februari 11. - mocht hij met 
ons z'n 40-jarie huwel1iks1ub1leum vieren. Hiervan 
heeft hij ere 5enoten, al namen zijn lichaams· 
krachten al af. Papa was eelukkia in Zijn huwelijk. 
H1J was een fi1ne man, een aoed~ vader en later 
een lieve opa. H1J werkte hard voor ZTJO gezin 
e" vond daarnaast t•;d voor de aemeenschap. A!s 
kcorzacier zona hij God lof toe in de kerk; het 
parochieblad werd jarenlana door hem keurig 
verzorgd. Opeewekt Vin eeest ging h11 door het 
leven. iedereen kent hem om z"n kwinkslagen 
en grappen. Werd er over een ander iets minder 
moois verteld, hij maakte er een lolletje over en 
uit was de praat. lnderd;iad, papa heeft een mooi 
leven gehad, me'1e door de zora van mama en de 
liefde van zijn kinderen. Wi1 bidden dat d.t mooie 
ZJch voor hem maa voortzetten · ~ de hemel. 

- Hij leve "' vrede. -


