
DE HEER ANTHONY JOHN DE GRAAFF 

* 8 oktober 1926 t 9 september 2001 



In dankbare herinnering aan 

Anthony John de Graaft 

Hij werd geboren te Batavia op 8 oktober 1926. 
Hij over1eed op zondag 9 september 2001 in het 
Fraterhuis Joannes Zwijsen te Tilburg. Vanaf 
7 februari 1999 was hij geassocieerd lid van de 
Neder1andse Provincie van de Fraters CMM. 

In zijn jeugd maak1e Anthony al de moeilijke jaren 
mee in een interneringskamp in het toenmalige 
Nederlands lndiê. De onrechtvaardigheid van 
vrijheidsberoving en strafmaatregelen, die hij daar 
in ondervond, wek1en in hem een sterk gevoel 
voor eigenwaarde. Wat hij zelf als goed zag 
streefde hij na met grote vastberadenheid. Dat 
bracht hem In zijn leven nogal eens in conflict met 
zijn omgeving. Zowel in zijn huwelijksleven als in 
zijn zakenleven maakte hij bewogen jaren door. 
De laatste jaren zette hij zich met al zijn doorzet
tingsvermogen In voor kansarmen in de maat
schappij. Dat bracht hem in contact met de 
Congregatie van de Fraters CMM, die in hun 
leven en werken sterk gericht waren op 
Barmhartigheid voor jeugdige hulpbehoevenden 
in de geest van Christus. 

Tot de dokter een teruggekeerde ziekte 
constateerde, waarvan hij acht jaar daarvoor 
volgens zijn eigen inzicht op wonderlijke wijze 
was genezen. 
Hij was lid van de Stichting Charismatische 
Vernieuwing. 
En met grote inzet en toewijding nam hij 's nachts 
en overdag deel aan de altijddurende aanbidding 
in de kerk van Oen Heuvel. 

Anthony, in de stille uren van gebed, zul je vaak je 
leven in het licht hebben gesteld van Hem die ons 
voorhoudt: Zalig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. Je hebt jezelf vaak 
in de tegenwoordigheid gesteld van de onzicht
bare Heer. Wij bidden dat je nu mag leven bij de 
Heer, die nu zichtbaar is voor jou. 
Nu ben jij onzichtbaar voor ons, maar in herinne
ring blijf je bij ons doorleven. 

Hartelijk dank aan het verzorgend personeel van 
.Joannes Zwijsen• voor uw liefdevolle zorg en aan 
u allen voor uw medeleven en gebed. 

Fraters van .St Denis" 
Familie de Graaff 


