
Dankbare herinnering aan 

LIDA TEMMINK 
weduwe van 

ARNOLD GRAAS. 

Zij werd geboren te Enschede 14 april 
1906. Zij verbond zich voor God en de 
gemeenschap met Arnold Graas op 

19 oktober 1932. 
Zij is, gesterkt door het Sacrament der 

zieken, overleden te Enschede op 
9 november 1985. 

Na de uitvaartdienst in de Ariënsge
dachteniskerk op 14 november d.o.v. 

hebben wij haar bij haar man begraven 
op de r.k. begraafplaats te Enschede. 

Als je gaat opsommen wie en wat 
Lida Graas-Temmink voor iemand was 
en wat zij voor mensen betekend heeft 
dan krijg je 'n lange lijst. In ieder geval 
mag je zeker zeggen, dat ze 'n gewel
dige moeder en oma was: in haar 
warme belangstelling, in haar attent 
zijn voor een ieder, in haar fijne kijk 
op mensen en dingen, in haar wils
kracht en levenslust tot het eind van 
haar leven toe. 

Voor haar buurtgenoten in de 
Padangstraat was Lida "de bindende 
figuur" om wie veel draaide en die veel 
deed draaien, die mensen tot elkaar 

bracht. Zo maakte zij zich veel vrien
den. Dankbaar was zij, dat zij door de 
hulp van velen kon blijven wonen In 
haar zo geliefde woning. Bij haar past 
echt de uitdrukking: 
'Wie goed doet, goed ontmoet''. 

Wat kon zij genieten van een reis 
naar Australië, maar ook van 'n dagje 
uit even over de grens en van kaarten 
met haar vriendinnen. 

Uit de godsdienstige vrouw, die zij 
was, straalde iets van de blijdschap 
van de kinderen Gods. Ja, moeder was 
een blije gelovige. 

Wij, haar kinderen en kleinkinde
ren, die zo'n grote plaats in haar leven 
hadden, wij willen graag in de geest 
van onze moeder en oma verder gaan: 
eensgezind van hart. 

Moge de Heer van leven en dood 
haar belonen voor het vele goede dat 
zij uitstraalde in haar leven en moge 
Hij haar opnemen in de vrede en de 
vreugde van het Vaderhuis. 

Moeder Maria en de heilige Antonius 
van Padua, die zij steeds eerde en op 
wie zij zo vertrouwde, mogen haar 
voorspraak zijn bij de Heer. 

Voor uw belangstelling en meeleven 
danken wij U hartelijk. 

Familie Graas 




