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Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES JOZEF GRUNDEL 

weduwnaar van 

WILHELMINA MARIA VLUTTERS 

eerder weduwnaar van 

ANNA MARIA STEGGINK 

Hij werd geboren te Losser op 28 maart 1907. 
Op 3 februari 1990 is hij na een langdurige en geduldig 
gedragen ziekte, gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken, in het ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede in de 
Heer overleden. 

Onze lieve vader en opa heeft een bewogen leven achter 
de rug. Een leven van veel vreugde maar ook verdriet. 
De tijd dat pa en ma nog samen waren, was voor hem 
een periode van onbezorgdheid en geluk. 
Zijn hobby, het repareren van klokken, nam hel grootste 
deel van de dag in beslag, maar hij wist ook altijd ruimte 
en tijd Ie vinden om Ie vissen. Want dat mag een even 
grote hobby genoemd worden. 
Toen hij plotseling alleen kwam te slaan begon lang-

zaam de tijd van verdriet en pijn. Na de eerste grote 
operatie werd hij gedwongen om zijn huis aan de Beatrix
straat te verlaten. Meer dan 25 jaar heeft hij er gewoond. 
In de Bernhard v. Meursstraat vond pa zijn tweede huis. 
De eerste jaren in dat huis waren voor iedereen die pa 
bezocht een tijd van hartelijkheid en vreugde. 
Langzaam maar zeker brak echter de tijd van on
zekerheid aan. Omdat hij niet meer alleen kon zijn, 
kwam hij via verschillende verpleeg- en ziekenhuizen in 
het verpleeghuis Oldenhove terecht. Helaas kon hij 
maar 7 maanden van de goede verzorging genieten. Pa 
was een Godvrezend man. Ondanks tegenslag en ver
driet bleef hij geloven in God. Kort voordat hij van ons 
heenging, heeft hij zich in vertrouwen aan de Heer 
overgegeven. Vele mensen, maar vooral de kinderen en 
kleinkinderen zullen hem missen. Nu is hij voorgoed 
thuis bij God. 
Hij zal aan aan ons denken en voor ons een voorspreker 
in de hemel zijn. Gelukkig is liefde en geloof sterker dan 
de dood. 

'Moge liij rusten in áe vreáe van ie !Heer. 

Voor uw grote blijk van medeleven en steun tijdens zijn 
ziekte en na hel overlijden van onze zorgzame vader en 
opa, zeggen wij U hartelijk en oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 
Oldenzaal, februari 1990. 


