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Groot is de leegte die hij achterlaat 
Mooi zijn de herinneringen die blijven 

Ben Grashof 
weduwnaar van Dini Grashof-Haarman 

Pa, Opa, Bernard, Ben, zoals hij vaak genoemd werd, is op 
woensdag 13 februari 1929 geboren aan de Beuningerstraat 
in De Lutte. Hij is overleden op 17 december 2013 in 
Oldenzaal. 

Hij is opgegroeid als zevende kind in een boerengezin dat 
bestond uit 8 kinderen . Hij had vier broers en drie zussen. 
Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in De Lutte. 

Pa heeft Dini Haarman leren kennen tijdens een bruiloft 
van familie . Toen Pa klaar was met zijn opleiding aan de 
Machinistenschool is hij de grote vaart op gegaan naar 
Curaçao. In 1952 zijn ze getrouwd. Joke werd in Curaçao 
geboren. Na vijf jaar kwam het gezin terug naar Nederland 
waar vervolgens Gerard en Harry geboren werden. 

Tussen zijn reizen door kwam pa thuis in Oldenzaal. Dit was 
altijd een feest. Pa was voor ons heel bijzonder. In 1961 
keerde pa voorgoed terug aan vaste wal. Zijn gezin is daarna 
uitgebreid met Adeline en Berthil. Ruim vijf jaar later is het 
gezin verhuisd naar Deventer en nog eens zes jaar later naar 
Diepenveen . 

Pa stond vanwege zijn boerenachtergrond dicht bij de 
natuur. Hij heeft in Diepenveen dan ook jaren een volkstuin 
gehad en achter het huis een kas. 

Pa leerde zijn kinderen een mening te vormen door over 
de wereldproblemen te discussiëren en op een positieve 
manier naar de dingen te kijken. 

Door zijn ruime levenservaring, opgedaan tijdens zijn vele 
reizen, wist hij altijd over alles mee te praten . Op die manier 
heeft hij ons veel over de wereld geleerd . 

Wij hebben heel goede herinneringen aan de vele uitstapjes 
die met het hele gezin gemaakt werden. 

Pa zette zich veel in voor kerkelijke en maatschappelijke 
instellingen. Hij was begaan met de minder bedeelden. 

In 1985 kreeg pa problemen met zijn hart en is hiervan 
redelijk hersteld. In 1992 kwam er een ommekeer in zijn 
leven. Ma werd ernstig ziek. Een jaar later is ze helaas 
overleden . In 1994 besloot pa Diepenveen achter zich te 
laten en te verhuizen naar de Engelbertinklaan in Oldenzaal. 

Langzaam pakte hij weer dingen op in zijn leven. Zo ging hij 
weer bridgen, bracht namens de kerkbezoekjes aan zieke 
en/of oude mensen. 

Hij pakte zijn een geliefde hobby, het kegelen, weer op. 
Hier leerde hij Marie kennen. Samen konden ze hun 
verlies bespreken en verwerken . Ze hebben nog een 
aantal fijne jaren gehad. De gezondheid en conditie van pa 
ging langzaam achteruit. Op 17 december 2013 kwam er 
onverwacht een einde aan zijn leven . 

We zijn blij dat hij zonder pijn of een langdurig ziekbed van 
ons is weggegaan. Hiervoor zijn wij erg dankbaar. 

Lieve Pa, we houden van je. De kinderen en kleinkinderen 


