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Dankbare en bh1vende herinnering aan 

Tonnie Grashof 
Hij werd geboren te .Noord Deurningen op 30 
mei 1946 op dezelfde dag door het Doopsel 
opgenomen in de puo<:hirgemcenschap van de 
H. Nicolaas cc Denekamp. Na het ontvangen 
van het Sacrament der zieken overleed hij in 
het Academisch Ziekenhuis te Groningen 12 
april 1989. Na de Uitvaartmis werd hij 17 april 
begraven op het parochiekerkhof re Denekamp. 

Tonnie's leven is niet over ro1.en gegaan. 1-lij 
die zo graag wilde leven, heeft voortdurend de 
beperkingen, door ziekte opgelegd, moeten er
varen. Zelfs in zijn laatste levensdagen gaf hiJ 
nog ce kennen zo graag een paar jaar bij ons 
te willen blij"en. 

Doelbewust is hij daarom ongehuwd gebleven. 
Gelukkig kon hij zijn liefde voor kinderen kwi1t 
aan zijn neefjes en nichqes. 

We zien met respekt en waardering op zijn le
ven neer. Mer de kracht die nog in hem was 
probeerde hij inhoud te ge ven aan zijn leven 
en wilde absoluut geen zelfbeklag. 

Tonnie was een natuurmens, hield van vogels 
en bloemen en ging vaak op de vrije woens
dagmiddag vanuit het clubhuis .'t Vledderhoes· 
met kinderen de natuur in. 

Met veel plezier heeft hij vroeger als groente
kweker gewerkt op het klooster in Nrd. Deur
ningen en later hij het W,8.0. (Werkverband 
Buieen Objekten) Losser-Denekamp. 

Tonale. die zo nauw met God in de natuur 
verbonden is geweest, zal nu de woorden van 
de Schepper van alle leven mogen horen: .Zie, 
Ik maak alles nieuw•. (Openbaring 21, 5). 

Dat nieuwe leven bidden wij hem toe en wil 
ons die achter blijven sterken op onze verdere 
levensweg. 

Tonnie, leef gelukkig bij God en blijf daar aan 
ons denken, zoals wij dat hier zullen doen. 

Rust in vr~de. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het over

lijden van mijn lieve zoon, onze broer, zwa

ger en oom. betuigen wij ll onze oprechte 

dank. 

Familie Grashof 


