
Wij vergeten 
U nooit 



t 
Wij blijven in liefde verbonden met 

GRADA JOHANNA BAAK 
weduwe van 

BERNARDUS van OTTEN 

_Zij werd geboren op 20 april 1907 te Markvelde. In het ver
pleeghuis St. Elisabeth te Delden stierf zij op 30 juli 1995. 
Na de uitvaart in haar parochiekerk van de H.H. Petrus en 
Paulus te Hengevelde hebben wij haar ter ruste gelegd bij 
haar man op het kerkhof van de parochie. 

Voor velen van ons was zij "onze Grada" of "tante 
Grada", geboren en getogen in Markvelde in een gezin 
van drie jongens en drie meisjes. Het buitenleven trok 
haar aan. Zij hield meer van het werk op de boerderij dan 
van het huishoudelijk werk. 
Toen zij op 28 november 1933 trouwde met Bernard van 
Otten, die voor de paardehandel veel weg was, bouwden 
zij al gauw een eigen huis in het veld, waar de heide nog 
ontgonnen moest worden. Grada werkte hier met plezier. 
De koeien, de varkens, de kippen en ook de schapen had
den het goed bij haar. Zelfs de ramen van de schuur wer
den elke week gewassen. 
Grada en Bernard kregen geen kinderen: "We hebben er 

geen plezier en geen verdriet van." Toch hebben zij op tijd 
Ans en Jan met hun gezin gevraagd om bij hen te komen 
wonen. En zeker Grada vond het heel mooi, hoe de 
schuur vol fokvarkens lag en dat zij 's nachts kon helpen 
bij het lammeren van de schapen. 
Grada hield van tradities. Zo lang zij het kon ging zij naar 
de kerk, waar zij ook veel steun had gevonden toen 
Bernard verongelukte op 5 februari 1986. 
Zij bleef jarenlang als een oma leven te midden van "de 
onzen", zoals zij in het verpleeghuis zei : "De onze heb 
veel werk." 
Na een ziekenhuisopname vorig jaar, waarbij zij ook het 
Sacrament van de Zieken heeft ontvangen, paste zij zich 
goed aan in de nieuwe omgeving. 
Met overgave heeft zij afscheid genomen van dit leven, vol 
vertrouwen dat zij mag leven in het Hemels Vaderhuis, dat 
niet door mensenhanden is gebouwd. 

Heer, schenk aan Grada de eeuwige rust, 
en laat ons aandenken aan haar leven 
voor onszelf een bron van inspiratie zijn. 

Voor Uw blijk van medeleven, ondervonden na het overlij
den van onze zuster, schoonzuster en tante, betuigen wij 
U langs deze weg onze oprechte dank. 

de familie 


