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Ter dankbare herinnering aan 

Maria Gezina Hendrika lkink 

weduwe van 
Johan Hendrik Martinus Grunder 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 14 november 
1905. Voorzien van het Heilig Sacrament der Zie
ken overleed zij te Oldenzaal op 6 juni 1995. 
De Plechtige Uitvaart vond plaats op 9 juni d.o.v. 
vanuit de St. Antoniuskerk te Oldenzaal, waarna 
de begrafenis. 

Een lieve moeder, schoonmoeder en oma is van 
ons heengegaan. Zij heeft de leeftijd der sterken 
mogen bereiken, 89 jaar. Op haar eigen kamer in 
de 'Mariahof' werd zij liefdevol verzorgd tot het 
einde toe en stierf zij omringd door haar dierbaren. 
Zij was opgeleefd. Zelfs in die laatste moeilijke 
dagen was zij nog bezorgd voor anderen: 'Wat 
heb je toch een last met mij.' 
Veel pijn heeft zij geleden, maar ook is haar veel 
bespaard gebleven. Met dankbaarheid denken we 
aan haar terug. Niet alleen haar kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen, ook haar trouwe 

vriendinnen missen haar nu. 15 Jaar geleden 
moest zij haar dierbare man onverwacht uit han
den geven. Vanuit de Dr. Poelsstraat verhuisde 
zij naar één van de aanleunwoningen van het 
zorgcentrum 'Mariahof'. De leeftijd begon te tel 
len en zo kwam ze twee jaar geleden in het 'grote 
huis' zelf. Vriendelijk, bescheiden, dankbaar voor 
elke kleine attentie: zo kennen we haar. 
Ze zag er altijd keurig verzorgd uit. Trouw nam ze 
deel aan het gemeenschappelijk leven van de ge
meenschap en zolang ze kon nam ze deel aan 
de vieringen in de kapel. 
Met groot geloof en vertrouwen ging ze door het 
leven. Ze had een grote verering voor Moeder 
Mana Nu is haar leven voltooid en gaan wij ver
der met mooie herinneringen. De lege plaats blijft. 
Vol vertrouwen geven wij haar terug in de han
den van haar Schepper, die haar zal belonen voor 
al het goede dat zij voor ons gedaan heeft. Moge 
zij nu de rust vinden waarna zij zo verlangde. 
Moeder, Oma, wij missen u, wij blijven u geden
ken in ons gebed en wij danken u voor uw voor
beeld. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van moeder 
en oma, betuigen wij u onze hartelijke dank. 

De familie 


