
 

BR GERARD GRONDHUIS 
geboren te Zwolle op 12 december 1925 

overleden te Dongen 
op 19 september 2000 

Geboren te Zwolle op 12 december 1925, geprofest in de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van 
Lourdes op 8 december 1943 en overleden op 19 september 2000 in het Broederhuis Glorieux te Dongen. Hij 
werd begraven op 23 september op het kloosterkerkhof te Dongen. 

Als jong psychiatrisch verpleegkundige in Voorburg te Vught, in Reinier van Arkel te ‘s-Hertogenbosch en in de 
St. Willibrordus-stichting te Heiloo was hij zeer actief bij de patiënten.  

Veel deed hij o.a. voor hun ontspanning. Vooral het voetbalspel nam bij hem een grote plaats in. Naast zijn 
werkzaamheid in de verpleging was hij ook nog assistent van de tandarts.  

Hij werd in 1970 gevraagd om in Spanje in een psychiatrisch instituut in Orense de activiteitenbegeleiding op 
zich te nemen.  

Vier jaar later, na het beëindigen van die opdracht, werd hij aangesteld als activiteitenbegeleider in Astorga bij 
verstandelijk gehandicapte kinderen.  

In 1994 kwam hij terug naar Nederland waar hij de grafische afdeling van de provincie in Dongen op zich nam. 
Ons congregationeel contactblad “Informatie”, de vele gebedsdiensten en feestgidsen werden steeds door 
hem keurig verzorgd.  

Hij hield van kaarten, vooral van bridgen, ‘s avonds in ons convent. Vrijdags in Dongen bij de senioren was hij 
een graag geziene deelnemer.  

Tijdens de jaarlijkse vakantie van onze oudere broeders was hij de man die als chauffeur van een busje vele 
tochtjes met hen maakte.  

Zijn familie lag hem na aan het hart. Het deed hem veel pijn afscheid te moeten nemen van zijn priester-broer 
en van zijn zus in Waspik. Helaas belette zijn gezondheid hem om bij de uitvaart van zijn zus aanwezig te zijn. 
Het deed hem goed dat zijn zussen en zwagers hem die middag kwamen opzoeken.  

De laatste maand zag men hem steeds zwakker worden. In de retraite en bij het ontvangen van de 
ziekenzalving bereidde hij zich voor op het naderende einde.  

Br. Gerard is toch nog plotseling van ons heen gegaan. Helaas hebben we geen afscheid meer van hem kunnen 
nemen.  

We danken de Heer voor zijn zeer verdienstelijk leven als medebroeder in onze congregatie en voor de genade 
van een kortstondig ziekbed.  

Br. Gerard, bedankt voor alles.  

Rust nu maar in vrede bij de Heer. 


