
Menno Johanan van de Gronden



Allerliefste papa, je hebt zo hard gevochten. 
Ik mis je nu al ontzettend. Je bent mijn 
knuffelmaatje. Ik maakte altijd tekeningen 
voor jou. Je bent trots op mij en gelooft altijd 
in mij. Ik zal altijd jouw Floppie blijven.

Allerliefste mooie, zorgzame paps, wat zal ik 
jou missen. Zoals je me zelf schreef: ‘we zijn 
soulmates’. Wat hebben wij een bijzondere 
band, waar we helaas te kort van hebben mogen 
genieten. Ik ben zo trots op je, ik hou van je 
en dat weet je.  

Je leven rust in de palm van God’s hand, je bent
van God voor eeuwig.
Je allerliefste dochter Charlotte

Menno, mijn lieve schat, 
you are the love of my life, het mooiste 
dat mij in mijn leven is overkomen.  
Dat weten we van elkaar en ik ben God 
dankbaar daarvoor.  
Je bent nu bij Hem, rust in vrede. 
Tot ooit weerziens.
Je Helga

Je was echt mijn maatje, dat zei je zelf ook 
altijd. We hebben mooie herinneringen, zoals 
samen naar PSV-Barcelona. Alleen te weinig 
herinneringen, het was te kort. 
Lieve, stoere papa, je bent mijn grote 
voorbeeld.
Je Thompie



Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.  
Wat hebben wij elkaar lief! 

Wij vertrouwen toe aan Gods liefde onze lieve, dappere papa 
en mijn trouwe, allerliefste

Menno

Veel te vroeg moeten wij hem loslaten. Wij zijn intens verdrietig, maar voor 
altijd verbonden. Wij hebben diepe bewondering voor zijn kracht,  
doorzettingsvermogen en wil om bij ons te blijven. 

Dankbaar zijn wij voor de tijd dat hij bij ons was, maar wat zullen wij  
zijn unieke karakter, humor, gezelligheid en al zijn zorg en liefde  
ontzettend missen. 

Helga, Charlotte, Floris en Thomas van de Gronden

Harderwijk,             
22 september 1971          

 

   

Utrecht,
1 juli 2019

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest en de kracht van Uw liefde. 

Opwekking 488



Correspondentie:
Drent Uitvaartverzorging
T.a.v. Familie Van de Gronden
Laantje zonder Eind 5
3701 BT  Zeist

Menno is thuis, alwaar geen bezoek.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zondag 7 juli om 16.00 uur 
in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44 te Zeist.

Aansluitend is er gelegenheid om ons te condoleren.

Maandag 8 juli zullen wij Menno in kleine kring begeleiden naar de  
Gemeentelijke Begraafplaats aan de Woudenbergseweg te Zeist.  
Genodigden hiervoor ontvangen een separate uitnodiging.

Wij vinden het mooi als alle bloemen wit zijn. 

 Wij willen graag een herinneringsboek maken. Wij denken daarbij aan een anekdote,  

 foto’s of andere herinneringen aan Menno, die meegebracht kunnen worden naar de  

 afscheidsdienst. U mag het ook op een later moment naar ons sturen, of mailen naar:  

 vandegronden@ziggo.nl


