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Dankbare herinnering aan 

ANTONIUS CORNELIS DE GREEF 

Emeritus pastoor van de parochie 

o.L. Vrouw Geboorte te Driel 

God gaf hem het leven onder ons men
sen te Oud-Ootmarsum (gem. Dene,kamp) 
op 1 nov. 1904, Priester gewijd te Utrecht 
op 15 juli 1931, was hij achter,eenvolgens 
kapelaan te Slagharen, Schalkwijk, Bus
sum, Denekamp en Duistervoorde. 

Vanaf 19 november 1948 werd hij pastoor 
van de Suitbertusparochie te Stokkum en 
vanaf 7 october 1960 tot 20 maart 1971 
pastoor te Driel. Hij gaf zijn leven in de 
handen van zijn Schepper terug op 4 sept. 
1975 te Heteren. Zijn lichaam hebben wij 
te ruste gelegd op het R .K. Kerkhof te 
Driel op 9 september d.a .v . Daar wacht 
hem de Verrijzenis in de Heer van zijn 
Hoop . 

Wij hebben Antonius Cornelis de Greef 
gekend als een vurig en toegewijd prie
ster en een goed mens, die leefde vanuit 
de eenvoud van zijn geloof . 

Op het eerst•e gezicht leek hij misschien 
niet zo soepel, maar onder dit uiterlijk 
gedrag verborg hij een hart van goud, dat 
open stond voor iedereen . 
Eerlijk was zijn oordeel en verstandig de 
raad die hij kon geve n. 
In één woord : j,e kon van hem opaan. 
De inzet waarmee hij zich gaf aan zijn 
mensen was groot . Niets was hem te veel. 
Het afscheid van zijn parochie en van de 
zielzorg betekende voor hem een groot 
offer. Maar van de welverdiende rust 
heeft hij t,en volle genoten in het geluk
kig en dankbaar samenzijn met zijn 
familie en met zijn vele vrienden tot de 
laatste avond toe. 
Zijn gebed is verhoord - veel lijden is hem 
bespaard gebleven - vreedzaam is hij in
geslapen in de Heer, om t e ontwaken in' 
de vreugde van het eeuwig leven , waarin 
hij rotsvast geloofde. 

Met grote eerbied en dankbaa rheid willen 
wij Pastoor de Greef blijven gedenken. 


