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t Dankbaar gedenken wij 

Leonardus Arnoldus de Graaft 
- Leo -

echtgenoot van 
Gretha Velthuis 

Hij werd geboren te Hengelo Ov., op 11 juli 1927 
en overleed in het Streekziekenhuis Midden 
Twente op 24 juli 1994. 
Na de Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk 
te Hengelo Ov., hebben wij hem te ruste gelegd 
op de r.k. begraafplaats aldaar, 28 juli d.o.v. 

Na een kortstondige ziekte ging Leo van ons 
heen. Hij was nog in de kracht van zijn leven. 
Daarom missen we hem zo. 
Hij blijft in onze herinnering voortleven als een 
blijmoedig mens die van een grapje hield en 
volop van het leven wist te genieten. Tot het 
laatst toe. 
Zijn gezin kwam voor hem op de eerste plaats. 
Daar leefde hij voor. Hij hield van zijn vrouw en 
vooral voor zijn kinderen had hij alles over. Ook 
in latere jaren. 
Altijd was hij behulpzaam. Het was een tweede 
natuur van hem. 

De levende natuur betekende voor hem heel 
veel. Hij was gek met zijn bloemen die hij met 
liefde verzorgde in zijn broeikas. Trekken met 
de tourcaravan was voor hem een telkens te
rugkerend feest. We zullen de vele tochten niet 
vergeten. 
Ook voor de kerk heeft Leo zijn sporen ver
diend. De Ló!mbertusparochie zal hem altijd 
dankbaar blijven voor zijn 25-jarig collec
tantschap dat hij trouw heeft vervuld. 
Als een mens met een gelovige visie stond hij in 
het leven. Hij eerde zijn schepper zoals het 
behoort en een stukje van zijn blijmoedig hart 
was bestemd voor Maria, de hemelse Moeder 
in wie hij iets vond van Gods liefdevolle uitstra~ 
ling naar ons mensen toe. Moge zij hem gelei
den naar het hemels Vaderhuis. 
We z_ullen Leo missen, maar in geloof weten we 
dat hefd_e nooit vergaat en dat geeft ons de 
zekerheid dat Leo vanuit de hemel met ons blijft 
meeleven als een waakzame voorspreker. 

Hij ruste in vrede 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
opa, danken wij u hartelijk. 

Gretha de Graaft - Velthuis 
Kinderen en kleinkinderen 


