


Met veel liefde 
willen wij denken aan 

Bernardus Hendrikus Gras 

Ben no 

Echtgenoot van Marian Greftenhuis 

Benno werd op 23 april 1950 geboren 
te Losser. Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij 

op 3 oktober 1974. In het ziekenhuis 
te Enschede ontving hij op 20 december 2005 

het H. Sacrament van de Ziekenzalving 
en ging vredig en rustig van ons heen 

op 2 januari 2006. Na de Eucharistieviering 
in de H. Maria Geboortekerk te Losser 

op 6 januari hebben wij hem op zijn 
laatste reis begeleid. 

Benno werd als jongste zoon geboren in een 
gezin dat uit zes kinderen bestond. Hij heeft een 
gelukkige jeugd gehad. 

In 197 4 trouwde hij met Marian en uit dit geluk 
werden twee dochters geboren, Sandra en Liset. 
Zijn gezin was hem alles. In de vakanties gingen 
wij samen met hem met de caravan erop uit, lek
ker naar de camping. 

Zijn grote trots kwam 6 november 2002 op de 
wereld. Dit waren zijn twee kleindochters Sharon 

en Celina waar hij het laatste half jaar nog opti
maal van heeft kunnen genieten. 

Benno beoefende zijn beroep als timmerman 
met hart en ziel. 

Hij stond altijd voor iedereen klaar en wist met 
zijn humor en positieve instelling iedereen weer 
op te beuren en op z'n gemak te stellen. Hij was 
een man die niet stil kon zitten. 

Benno heeft het laatste half jaar zijn ziekte per
fect doorstaan. De laatste vier weken waren 
daarentegen een onverwachte zware tegenslag. 
Hij heeft hard gevochten maar kon helaas deze 
strijd niet winnen. 

Wij hopen dat al het goede van Benno, papa en 
opa in ons mag blijven voortleven. 

Onze Vader - Wees Gegroet. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Wij danken allen die samen met ons de laatste 
maanden hebben meegeleefd en ook allen die 
de moeilijke gang vandaag met ons meegaan. 
Onze oprechte dank. 

Marian 
Sandra en Michael 

Sharon en Celina 
Liset en Ronald 


