


Onze herinneringen aan 

Gerardus Herman Joseph 
Greven 

Geboren in Duiven op 2 maart 1916, overleden in 
Zevenaar op 2 april 2003. Tussen die twee data ligt 
een lang mensenleven, pa mocht 87 jaar oud worden. 

Als middelste van een gezin met 11 kinderen bracht 
pa een gelukkige jeugd door op de boerderij op 
Nieuwgraaf. Pa was een man van de natuur, met veel 
gevoel voor alles wat leefde. Zijn respectvolle omgang 
met dieren was daar een goed voorbeeld van. 
Pa had veel oog voor mooie dingen, houtbewerken 
was een grote hobby van hem. 
Vanaf 1934 werkte pa op de Enka, waar hij altijd met 
veel plezier op terugkeek. 
Na de roerige oorlogsjaren nam hij de boerderij over. 
Wat de juiste man op de juiste plaats opleverde. 
Pa genoot van de seizoenen van het boerenleven. 
Ook nam hij de kerkelijke functies van zijn vader 
toen over. 
In 1948 trouwde hij met Truus Berens, trots was hij 
op zijn beide kinderen. 

Na het stoppen met de bedrijfsvoering kon hij 
genieten van de vakanties en lange fietstochten die 
hij met ma maakte. De verhuizing van de vertrouwde 
Driegaarden naar het dorp leverde helaas geen lang 
woonplezier meer op voor hem. Zelf zei hij •Een 
oude boom moet je niet meer verplanten'. Niet lang 
na de verhuizing kreeg hij zijn eerste herseninfarct 
en dat bracht een verandering bij hem teweeg. 
Pa had ingrijpende belevenissen meegemaakt in de 
tweede wereldoorlog. Gedwongen was hij tewerk
gesceld op een boerderij in Duitsland. Een gebeuren 
waar hij in zijn laatste levensjaren, die hij door moest 
brengen in het verpleeghuis te Zevenaar, last van 
kreeg. 
Toch was daar ook vaak die lach en opgewektheid als 
je bij hem was en de glimlach als hij zijn klein
kinderen Maarten en Sander zag. 

In onze herinnering zal pa voortleven als iemand die 
ons veel meegegeven heeft: zijn humor, het zingen 
van liedjes uit zijn schooltijd, maar vooral zijn respect 
voor de medemens. 

Voor uw belangstelling en medeleven bedanken wij u. 
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