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In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Grashof 
Jan werd geboren op 28 augustus 1927 te 
Beuningen. Voorzien van het Sacrament der 
Zieken overleed hij op 16 april in het verpleeghuis 
Oldenhove te Losser. 

We hadden Jan voor het laatst in ons midden 
tijdens de uitvaartplechtigheid op 21 april 2008 in 
de parochiekerk van Beuningen, waarna we hem 
te ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof 
aldaar. 

Jan is opgegroeid als één na oudste in een gezin 
van 10 kinderen . 
Na het plotselinge overlijden van vader nam Jan de 
zorg van de boerderij op zich . Later toen ook Toon 
in het bedrijf kwam hebben ze samen de boerderij 
gerund. 
Jan was iemand van eenvoud. Alle veranderingen 
in de jaren van modernisering ; de eerste auto 
en de overgang van paard naar trekker heeft hij 
meegemaakt. Dit ging hem dan ook af en toe wat 
te snel. 
Toch ging hij met zijn tijd mee en deed zijn werk op 
de trekker met plezier. 
Het werken met de paarden op het land heeft hij 

altijd erg mooi gevonden en dit kwam dan ook keer 
op keer in zijn verhalen terug. 
Jan was niet veeleisend, altijd tevreden en klagen 
deed hij dan ook nooit. 
Toen Toon ging trouwen met Helma en er 
vier dochters bijkwamen vond hij dat als 
vanzelfsprekend en werd het één hecht gezin. 

Toen de geestelijke gezondheid van Jan sinds een 
aantal jaren hem steeds meer in de steek liet, werd 
het ook minder met de werkzaamheden op de 
boerderij . Toch had hij er tot het laatst toe plezier in 
om de koeien op te zoeken en de boel een beetje 
"aan te kear'n". 
Ruim een jaar heeft hij genoten van de gezelligheid 
en goede zorg op de dagopvang. 
De laatste tijd ging zijn gezondheid zoveel 
achteruit dat het niet meer mogelijk was hem 
thuis te verzorgen. Hij werd opgenomen in het 
verpleeghuis, waar hij 12 dagen liefdevol verzorgd 
werd. 
Op 13 april ontving hij de Ziekenzalving. 
We zullen Jan herinneren als een man van humor, 
eenvoud en bescheidenheid . 

Lieve broer, zwager en oom, bedankt voor alles! 

Voor uw vele blijken van medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Familie Grashof 


