
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Geziena Geertruida 
Olde Grunder 

Op 2 februari 1914 
werd zij in Losser geboren. In 1938 

trouwde ze met Antonius Engelbertus Beid, 
die op 12 maart 1985 overleed. 

Zij overleed op 30 september 2000 in het 
Verzorgingshuis St. Maartens-Stede, na het 
ontvangen van het Sacrament der Zieken. 

We hebben haar op 4 oktober na de 
Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk, 
te rusten gelegd in het graf van haar man. 

Nu we nog onverwacht afscheid moeten 
nemen van onze zorgzame moeder, schoon
moeder, oma en klein omaatie, doen we dat 
met veel verdriet. Toch zijn we dankbaar dat 
zij zolang in ons midden mocht zijn. 
Ze heeft haar leven lang hier in Losser 
gewoond en to t anderhalf jaar geleden 
woonde ze nog zelfstandig. Toen verhuisde 
ze naar St. Maartens-Stede, waar ze het goed 
naar de zin had en waar ze liefdevol verzorgd 
werd. 
Samen met haar man heeft ze zorg gedragen 

voor haar vier kinderen. Pa droeg.haar op 
handen. Toen hij vijftren jaar geleden strerf 
kon ze dat ook moeilijk verwerken. 
Haar leven lang kampte ze met een zwakke 
gezondheid, maar toch nam ze de draad 
telkens weer op. 
Ze leefde mee met het wel en wee van haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Graag 
had ze iedereen om zich heen. Zo vierde ze 
de laatste jaren heel bewust haar verjaardag, 
daar leefde ze telkens naar toe. 
De ernstige ziekte die haar dochter trof 
maakte haar heel verdrietig. Ma, oma was de 
laatste tijd moe geworden en zo leefde ze toe 
naar het afscheid. Haar lichamelijke krachten 
raakten op. We mogen dankbaar zijn dat haar 
verder lijden bespaard is gebleven. Nu beve
len we haar aan bij God, dat zij samen met pa 
leven mag in Zijn Vreugde en Zijn Liefde. 

Ma, oma, bedankt voor alles. 
Rust in Vrede! 

We zijn dankbaar voor Uw medeleven, 
betoond na het overlijden van onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder, groot- en over
grootmoeder. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


