


Als tranen een trap konden bouwen 

en herinneringen een brug. 

Dan klommen we hoog de hemel in 

en brachten we je terug. 

Toon Grashof 
Antonius Gerhardus 

Toon werd geboren op 16 april 1942 te 
Beuningen. Voorzien van het Sacrament der 
Zieken overleed hij thuis op 10 december 2010. 

We hadden Toon voor het laatst in ons midden 
tijdens de Uitvaartplechtigheid op 15 december 2010 
in de parochiekerk van Beuningen, waarna we 
hem ter ruste hebben gelegd op het parochiële 
kerkhof aldaar. 

Toon is opgegroeid in een gezin van 
10 kinderen . Na het plotselinge overlijden van 
vader, nam Toon samen met broer Jan de zorg 
van de boerderij op zich. 
In 1974 ontmoette hij zijn vrouw Helma en 
samen gingen ze een mooi leven op de boerderij 
tegemoet. Samen kregen ze 4 mooie dochters, 
waar Toon "zo liet hij de laatste weken extra 
weten" trots op was. 

Toon was een lieve zorgzame man. Het geluk van 
anderen kwam bij hem altijd op de eerste plaats. 
Hij genoot erg van het leven op de boerderij, en 
sinds iets meer dan een jaar ook van zijn eerste 
kleindochter waar hij heel trots op was. 

Toon werd begin dit jaar steeds vaker moe en kon 
het werk niet meer volhouden . 
Toen in augustus de vreselijke ziekte kanker werd 
geconstateerd stortte zijn wereld in . Wat wou hij 
nog graag genieten van het leven. 

Na een periode van hard vechten en nog genieten 
van zijn vrouw, kinderen en kleindochter (en 
de volgende op komst), heeft hij het vechten 
opgegeven en de rust gevonden. 
We zullen Toon herinneren als een man van 
humor, eenvoud en bescheidenheid. 

Lieve Toon, paps en opa bedankt voor alles. 

We willen iedereen danken voor hun steun, 
belangstelling en medeleven. 

Helma Grashof - Buil 
Kinderen en kleinkinderen 

Na je laatste wens ...... dat kerst ook voor ons niet 
zonder boom voorbij mocht gaan, 
ben je, toen deze eenmaal stond, 

vredig van ons heengegaan. 


