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Dankbaar gedenken we 

GRADUS JOHANNES GRONDMAN 
echtgenoot van 

Geziena Maria Borggreve 
Hij werd geboren te Lonneker op 4 aug. 
1918. Hij overleed, geheel onverwacht, 
op 73-jarige leeftijd te Enschede op 
29 oktober 1991. We deden hem uitge
leide na de Requiemmis in de St. Jako
buskerk op 1 november d.a.v. De cre
matieplechtigheid was te Usselo. 

Toen we op het aloude adres aan de 
Emmastraat woonden en als kinderen 
opgroeiden, was vader altijd erg be
zorgd voor ons. Samen met moeder 
heeft hij ons een fijne jeugd gegeven. 
We herinneren ons zijn blijde opge
wektheid. 
Van nature enigszins gesloten en erg 
bescheiden, drukte hij zijn liefde en 
zorg voor zijn gezin vooral ook uit in 
zijn werk. Vier en veertig jaar was hij 
chauffeur, altijd bij het zelfde bedrijf 
hetgeen op zich veelzeggend is. Veel 
uren per dag was hij toen op de weg, 
waardoor hij voor zijn gevoel vaak te 
weinig thuis kon zijn. 
Toen hij 10 jaar geleden met pensioen 
ging, kreeg hij meer tijd voor andere 

zaken. Hij was dol op zijn kleinkinderen, 
die alles voor hem waren. Hij trok er 
graag per auto met moeder op uit, bv. 
voor familiebezoek. En thuis kon hij 
zich in zijn hobby botvieren: het ver
zorgen van zijn kanaries. 
Hij wilde nog zo graag een aantal jaren 
bij de zijnen blijven. Dat sprak hij de 
avond voor zijn onverwachte overlijden 
ook nog duidelijk uit. Heeft hij iets 
voorvoeld toen hij de volgende morgen 
bij zijn vertrek van huis tegen z'n vrouw 
Sien zei: "Wat ben je altijd goed voor 
me geweest"! 
Plotseling, maar niet onvoorbereid is hij 
overleden. Meer dan 40 jaar was hij 
Jakobusparochiaan en altijd heeft hij 
op zijn levensreis zijn steun gezocht in 
de sakramenten van de kerk. Moge 
God hem nu voorgoed opnemen in Zijn 
huis en hem voor alles belonen. 
ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken U hartelijk voor alle blijken 
van meeleven na het overlijden en de 
uitvaart van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader en opa. 

G. M. Grondman - Borggreve 
kinderen en kleinkinderen 


