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Lieve Moeder 
U heeft de levensbeker 

tot de bodem uitgedronken. 
Het leven heeft U heel veel leed 

doch ook veel vreugd geschonken. 
Altijd behield U een vorm van optimis

me. Uw liefde en warmte gaf U ons 
zo zonder egoïsme. 

Met veel liefde denken wij aan onze 
Moeder en Oma 

Maria Johanna 
Grondman - Muller 
weduwe van H.L. Grondman 

Geboren op: 23 januari 1917 te Lonneker. 
Overleden op: 12 december 2001 

te Enschede. 

Na de H. Eucharistieviering op 
18 december in de O.L.V. van de 

Allerh. Rozenkranskerk te Glanerbrug 
hebben we haar begeleid naar het 

crematorium te Usselo. 

Moeder heeft haar taak volbracht, tot het 
laatste toe was haar zorg voor vader het 
belangrijkste in haar leven. Acht dagen na 
het overlijden van vader is ook zij heen
gegaan. Na een leven van hard werken, 
zorgen en verdriet, maar ook van vreugde 

en mooie dingen is zij nu eindeloos geluk
kig met haar man verenigd bij God. Haar 
gezin was voor moeder heel belangrijk, 
daar leefde zij voor. Ook voor haar kleinkin
deren was zij een lieve fijne oma. Een oma 
waar zij graag kwamen en waar zij genoten 
van de gezelligheid in de Bultsweg. Moeder 
was een charmante, hartelijke en gastvrije 
vrouw. Voor ieder stond de deur aan de 
Bultsweg open, koffie en taart stonden altijd 
klaar. ZiJ was een luisterend oor voor me
nigeen. Zij genoot van de natuur en bloe
men waren haar grote hobby. Tegen de 
vele vrienden en bekenden zei moeder al
tijd: "weerkom'n". Moeder had een grote 
verering voor Maria, zij heeft menig kaarsje 
opgestoken. 

Lieve moeder, rust in vrede. 

Wij willen aan allen die voor onze moeder 
en oma gezorgd hebben onze speciale 
dank uitspreken. 

Voor Uw belangstelling betoond na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Ria - Marie Louise 
Hermien - Hems 

Merei 
Tim - Nilleke 

Riky - Tonny en kinderen. 


