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In liefdevolle herinnering aan 

Agnes Grunder - Mebius 
weduwe van 

Willy Grunder 

Zij werd geboren op 22 februari 1927 in Nordhorn, 
Duitsland. 
Met het stille verd riet in ons hart is ze overleden op 
16 augustus 2008 in het verpleeghuis Sint Maarten, 
Gerardus Majella te Denekamp. 
Wij hebben haar voor het laatst in ons midden 
gehad tijdens de Uitvaartplechtigheid op donderdag 
21 augustus in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, 
waarna we haar te ruste hebben gelegd bij pa op het 
R.K kerkhof, aldaar. 

Ma is in 1959 getrouwd met pa en ze gingen wonen in 
Denekamp aan de Prins Hendrikstraat waar 2 zonen 
(André en Frank) werden geboren. 
In het prille begin van 1988 moesten we toch nog 
onverwacht afscheid nemen van onze pa na een 
kwaadaardige ziekte. 
Vanaf deze tijd moest ze alleen verder, maar dit is niet 
altijd even makkelijk geweest voor haar. 
Daarna is ze nooit meer die Agnes geweest zoals wij 
haar kenden, ze heeft zich vaak afgezonderd. 

In 1993 werd ze oma van Daphne en Joyce, hier was ze 
erg trots op, waarna ze nog een opleving had. 
Tot haar 75st

' jaar heeft ze een redelijk tot 
goede gezondheid gehad, ondanks haar slechte 
gezichtsvermogen. 
Na een nachtelijke val van de trap in 2004 heeft ze 
haar huisje aan de Prins Hendrikstraat na bijna 50 jaar 
noodgedwongen moeten verlaten. 
November 2004 is ze verhuisd naar het bejaardentehuis 
Gerardus Majella waar ze iets meer dan 2 jaar 
zelfstandig heeft gewoond , waarna ze de laatste 2 jaar 
in het verpleeghuis afdeling Singraven heeft gewoond. 
Ondanks de goede verzorg ing die ze daar genoot ging 
haar gezondheid met rasse schreden achteruit. 

Als je leven niet meer gaat, 
zoals je had gehoopt, 

als je zoveel wordt ontnomen, 
en het leven niet meer is, 

dan komt de tijd dat je erin berust, 
dat het einde gekomen is 

We houden haar in herinnering als een lieve en 
zachtaardige moeder en oma, moge zij rusten in vrede 
bij onze pa en opa. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven , 
betoond na het overlijden van onze moeder en oma, 
betuigen wij onze oprechte dank. 

André en Renate 
Daphne,Joyce 

Frank en Diana 


