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Ter herinnering aan 

Johannes Nicolaas Grashof 

Johan 

echtgenoot van 

Annie Grashof - Nijhuis 

Wij hadden hem voor het laatst in ons 
midden op woensdag 11 november tijdens de 
Uitvaartplechtigheid in de H. Plechelmuskerk te 
De Lutte. Aansluitend hebben we hem ter ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Johan werd op 6 december 1923 geboren aan 
de Beuningerstraat, als vierde kind uit het gezin 
van acht. Na de lagere school bezocht Johan de 
landbouwschool , die hij niet af kon maken, omdat 
hij vanwege de oorlog tewerk werd gesteld in 
Nordhorn. Dagelijks over de grens: dus veel koffie 
en boter gesmokkeld. Hier kon hij zeer mooie 
verhalen over vertellen. Na de oorlog begon hij 
in de metaal bij Dikkers-Hengelo. De liefde voor 
Annie was reeds opgebloeid en in 1954 werd er 
gebouwd en getrouwd; vijf kinderen werden er 

geboren. Johan vond het zeer belangrijk dat ze 
allen een goede opleiding genoten. De boerderij 
en zijn werk betekenden voor beiden lange 
dagen en hard werken. Toen hij na 40 jaar bij 
Dikkers kon stoppen, was er eindelijk meer tijd 
voor zijn kinderen, evenals voor hun groentetuin, 
uitstapjes en busreizen; o.a. naar Lourdes. Het 
huis werd verbouwd. Gerrit en Martina trokken 
bij hen in, tot wederzijdse steun. Aandacht en 
liefde had hij voor al zijn zestien kleinkinderen en 
twee achterkleinkinderen. Hij kon goed kaarten 
en biljarten en hierbij was hij even strijdlustig als 
bij discussiëren over allerhande onderwerpen. 
Toen hij ziek werd hielp deze strijdlust en zijn 
optimisme hem om het nog 5 jaar vol te houden. 
Hoogtepunt in deze periode was hun 60-jarig 
huwelijksfeest. 
Artsen en thuiszorg stonden versteld van zijn 
taaiheid en levenslust. Uiteindelijk was zijn 
lichaam uitgeput, maar hij weigerde op te geven. 
Elke dag was het waard om geleefd te worden. 
Helder van geest is hij op 6 november 2015 in 
zijn vertrouwde omgeving rustig ingeslapen. 

Het is goed zo. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 

Annie Grashof - Nijhuis 
Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen 


