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Als je in je levensstrijd 
Warmte om je hebt verspreid: 
Als je iemand, die daar treurt, 
Hebt getroost en opgebeurd; 
Als je hielp, wáár dat je kon 
Aan wat warmte en wat zon; 
Als je een goed voorbeeld geeft, 
Heb je niet voor niets geleefd. 

In liefdevolle herinnering 

Lies Grondman - Loman 

echtgenote van Frans Grondman 

Ze werd geboren op 24 november 1942 te 
Tilligte. Na getroost en gesterkt te zijn door het 
H. Sacrament der Zieken, is zij veel te vroeg van 
ons allen op 21 februari 2005 heengegaan. 

Ma is opgegroeid in een groot gezin met een 
hechte band. Ze ging na de huishoudschool 
direct aan het werk. In deze tijd heeft ze Frans 
leren kennen. Op 5 juli 1966 is ze met hem in 
het huwelijk getreden, uit dit liefdevolle huwelijk 
werden vier kinderen geboren. Haar leven stond 
in het teken van zorgzaamheid en liefde voor 
haar man, kinderen en kleinkinderen en zij keek 
uit naar de geboorte van haar zesde kleinkind . 

Ma was erg zorgzaam en hielp ons allemaal, 
niets was haar teveel. Of het nu ging om oppas
sen of helpen in de huishouding van haar kin
deren, alles deed ze met veel liefde. 
Ma hield van gezelligheid en ging geregeld met 
familie en vrienden kaarten. Ook steunde ze de 
jongens met de cross. Ze was een diepgelovige 
vrouw en ging jaarlijks op bedevaart naar 
Kevelaer. 

Op 1 december 2004 kreeg ma te horen dat ze 
ongeneeslijk ziek was. Dit lot heeft ze op een 
bewonderenswaardige manier gedragen zonder 
ooit te klagen . Ondanks de tegenslagen bleef 
ze positief en probeerde ze er alles aan te doen 
om beter te worden. 

We zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons 
gedaan en betekend hebt. We zullen je altijd blij
ven missen, maar je blijft in ons hart. 

Voor uw blijken van medeleven op welke wijze 
dan ook tijdens haar ziek zijn en na het overlij
den van mijn dierbare vrouw, onze moeder en 
oma, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Frans Grondman 
kinderen en kleinkinderen 

Lattrop, 25 februari 2005 
Kommiezendijk 8 


