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Gedenken wij in ow, :;?beden 

JOHANNES ANTONIUS GRASHOF 

echtgenoot van 
MARIA WI LLEMINA VANEKER 

Hij werd geboren in De Lutte. 10 april 
1914. Gesterkt door de H. Sacramen
ten der zieken is hij na 'n kortstondige 
ziekte in volle overgave overleden te 

Enschede op 21 februari 1981. 
In een gezongen Eucharistieviering, 

hebben wij op 25 februari d.a.v. bid
dend afscheid van hem genomen en 

zijn lichaam te ruste gelegd op de 
Oosterbegraafplaats te Enschede. 

,Een mens moet sterven om te leven': 
vanuit dit geloof proberen wij dit grote 
verlies te dragen. 

Menselijkerwijze gesproken duurde 
dit leven tekort voor een man, die zo 
zeer van het leven hield als vader. 

Zijn grote liefde gold allereerst zijn 
vrouw en zijn kinderen Joop en Marita 
en later evenzeer Ria en Gerhard. 

7'\-ilijd was hij vol zorg en belangstel
ling ·.1oor ons. Op zijn beminnelij " e en 
rust. _ · .. i!7e lp ~_\09 hij rr,ee met onrn 
-~rs, en onze vr'='i.;g_de. waarbij hij de 
gave bezat om vóórat te luisteren. 
Altijd was hij bereid om te helpen en 
niemand deed tevergeefs een beroep 
op hem. 

Hij heeft in zijn leven hard gewerkt. 
Maar vooral als hij buiten kon zijn, bij 
zijn vee en in zijn tuin. genoot hij vol 
op van zijn werk. 

Hoewel wij hem deze vreugde nog 
zo graag vele jaren gegund zouden 
hebben. beseffen wij nu dat de Heer 
van alle leven het anders voor hem be
schikt heeft. Wij geloven dat hij nu op 
een andere wijze geniet van 'n vreug
devol teven. dat geen einde kent. 

En diep bedroefd, maar ook met 'n 
grote dankbaarheid voor zijn leven bij 
ons, bidden wij samen voor hem: 
" Heer, geef hem de eeuwige rust, 
en het eeuwig Licht verlichte hem, 
dat hij moge rusten in vrede." 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

M. W. Grashof-Vaneker 
Joop en Ria 
Marita en Gerhard 


