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In dankbare herinnering aan mijn lieve man 
en onze dierbare en unieke vader en opa 

Gerhardus Antonius Graave 

Echtgenoot van Maria Anna Francisca 
ter Huurne 

Gerard werd geboren op 2 februari 1917 
te Lonneker en is gestorven, temidden 

van zijn familie, op 8 juli 1999 in het 
verpleeghuis "'t Kleijne Vaert'' 

te Enschede. 

Niemand van ons had durven voorspellen 
dat vader nog zo lang in leven kon blijven in 
een verpleeghuis. Hij was immers altijd het 
liefste thuis, onafscheidelijk van moeder, en 
met zoveel mogelijk kinderen en kleinkinde
ren om zich heen. En vader was altijd in de 
weer. Hij genoot gewoon enorm van het 
gezinsleven, de tuin en de boerderij. 

Zijn genegenheid voor ons kon hij het beste 
uitdrukken in zijn werk. Het was liefde zicht
baar gemaakt. Toen hij noodgedwongen 
naar het verpleeghuis moest, bleek pas hoe 
diepgeworteld zijn levenslust wel was. Wat 
hem tijdens zijn gezonde leven zo typeerde, 
heeft hem op zijn ziekbed nooit verlaten. 
Hoeveel hij ook op lichamelijk gebied moest 
prijsgeven, die hulpeloze, ingeteerde man op 
bed was nog steeds onmiskenbaar onze 
vader: met dezelfde humor, dezelfde intense 
aandacht voor ons wel en wee, en hetzelfde 
plezier in het kijken naar de bloemen bij hem 
op tafel of buiten in het park. Hoe klein zijn 
wereld ook werd, ook in de kleine dingen die 
hem nu nog restten bleef hij het wonder van 
het leven zien. Zijn aanstekelijk gevoel voor 
humor dat nooit kwetsend was voor een 
ander, heeft hem nooit in de steek gelaten. 
Over ons verdriet om zijn verlies ging in deze 
dagen telkens weer moeiteloos de zon op 
van de herinnering aan al zijn ontelbare 
grappen en komische verhalen. Wij hopen 
dat ieder, die later nog eens aan hem denkt, 
dat zal kunnen doen zoals wij: met een grote 
glimlach op het gezicht. 


