
Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus Nicolaas 
Gras 

echtgenoot van Theodora Damhuis. 

Hij werd geboren op 13 mei 1912 te 
Losser Zijn kerkelijk huweli1k sloot hij 
op 25 oktober 1939. Gesterkt door he.t 
Sacrament van de zieken overleed h11 
op maandag 8 december 1986. Na een 
Eucharistieviering hebben we hem op 
13 december ter ruste gelegd op het 
kerkhof van de Maria Geboorteparochie 
te Losser. 

Gedurenoe zi1n leven nam zijn gezin 
een belangrijke plaats in. De kinderen 
en vooral de kleinkinderen betekenden 
heel veel voor hem, maar moeder nam 
bij hem altijd de eerste plaats in. 
Vaders leven stond in het teken van 
hard werken. Daarbij was hij erg wils
krachtig, een doorzetter die niet van 
ophouden wist. Z11n sterk geloof was 
een geweldige steun, vooral bij het ver
werken van het verdriet dat hij had door 
het overlijden van zijn kleinzoon en 
dochter. De verering van Maria was zo 
belangrijk dat hij mei moeder zelfs twee 
keer een reis naar Lourdes maakte. 
Toen hij niet meer in de fabriek werkte, 
had hij wat meer tijd voor zijn hobby's, 

's morgens in allervroegte was hij al in 
zijn groentetuin, . 
Vaak was hij aan het timmeren rn de 
schuur. In menige tuin staat een vogel
kooi van hem en elk jaar mei Kerstmis 
zetten we het door hem gemaakte krib
betje in de kamer. 
Fietsend met Dora, door de natuur, 
met koffie en brood in de fietstas, zo 
zag je ze vaak. Hij kende elk wegge
tje in Twente. Een dag uit met de auto 
was zijn lust en zijn leven. 
Hij was vrolijk en opgewekt en maakte 
altijd grapjes. 
Hij ging bij de hele familie en bij veel 
bekenden op bezoek. Hij kende ieder
een en iedereen kende hem, 
Toen kwamen de laatste twee jaar. Hij 
kon na de eerste beroerte maar niet 
verwerken dat zijn spraakvermogen 
minder was geworden. En praten deed 
hij zo graag. Hij en wij wisten dat het 
weer kon gebeuren. En het gebeurde ... 
Vader, wij kunnen een voorbeeld aan 
je nemen wat betreft je plichtsgetrouw
heid, je geloof en de liefde voor je 
vrouw. 
We zullen je missen. 

Voor uw blijk van medeleven na het 
overlijden van mijn man, onze vader en 
opa, danken wij U hartelijk. 


