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Moge dese kleine 11erinnf.'ring U doen 

bidden voor 

AREND DE GRAAF 
ec11tgenoot van Dora Hobma 

geboren te Sleen (Dr.) 23 juni 1916, 
overleden te Enschede 20 maart 1976. 
Na de EucharistietJiering in de kerk 
iian "De Goede Herder", volgde op 

23 maart de crematie te U1Selo. 

Na een langdurige ziekte is vader etil 
en rustig in de Heer overleden. Uit w11s 
te verwachten en toch is h et oog als ·u 
verrassing tot ons gekomen. 

Sterven, doodgaan, hoort thuis in het 
menselijk leven, maar df' meo~en ra. 
ken er heel moeilijk aan gewend. 

Op een leeftijd van 59 jaar heenjl:aan, 
vinden wij mensen wel wat vroeg. Weer 
eens te meer is het duidelijk, dat Gods 
wegen ander11 zijn dan die der men1en 
en dat Zijn raadsbe11luiten onnaspeur· 
lijk zijn. 

De laal8te vier, vijf jaar W88 het é~n 
ziek zijn, waardoor d e krachten ~teeds 
minder werden. Het "a" iiekenhui11-
het was thuie en zó ginit bet om beur· 
ten, totdat j.1. zaterdu:r, de Heer van Ie· 
ven en dood hem uit z'n lijden "erlo~te. 
De broo!'heid en de zwakheid •'an zijn 
lichaam wiet hij te dragen zonder te 
klagen. Als een rustig e n e"enwichtig 
man beeft hij in dP kracht van zijn f(e· 
zonde jaren gewerkt "oor zijn gezin, 
dat hem zo dierbaar wae. 
Als een gelovig mens 11 telde hij al zijn 
vertrouwen op God en hierin vond bij 
ook de kracht om zijn leven terug te 
geven aan zijn Schepper. 
Lieve echl((enote en i.;ij mijn kinderen, 
ik dank u voor ulles. GedPnk mij in uw 
gebeden, opdat ik epoedig gelukkig 
mog zijn bij de Goede God en eenmnul 
U daar Wf'er mag ontmoeten. 

l,ieve vader, rust i n vrede. 
Mijn Jnu", barmhartigheid. 
Onze Vader - Wees gegroet 

Hierbij betuigen wij onze dank voor de 
blijken van belangstellirg na het o"erl11· 
den van mijn lieve man en onvergete· 
ll1ke vader. 

Fam. de Graaf 


