
Sterker dan de dood 
is de liefde. 



Ter dankbare herinnering aan 

Hermanus Martinus Grefte 
echtgenoot van 

Johanna Maria Breteler 

Geboren 26 juli 1925 te St. lsidorushoeve, over
leed hij, gesterkt door het H. Sacrament van de 
Zieken, in het ziekenhuis te Hengelo op 30 januari 
1988. Na een Pl. Eucharistieviering in de Parochie
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
te Bentelo hebben wij zijn lichaam begraven op 
het R.K. Kerkhof aldaar op 3 februari d .o.v. 

"Welaan goede en getrouwe knecht", met deze 
woorden worden zij begroet in het Vaderhuis 
die hun leven op de juiste wijze hebben geleefd'. 
Als een schaduw gaat het leven van de mens 
heen. Vandaag leeft hij nog en maakt zijn plan
nen en morgen is hij niet meer. Dat heeft zich 
weer bewaarheid in Herman Grefte, die zo ge
heel onverwacht van ons is heengegaan . 

We missen in hem een goede en rechtschapen 
mens ... , een bezorgde man en vader, die zich 
door h_~rd werken geheel inzette voor zijn gezin, 
voor zI1n vrouw en kinderen . Zijn dagelijks werk 
als metselaar w ist hij te combineren met zijn lief
de voor de boerderij. 
In alles bedachtzaam ging Herman te werk, zon-

der veel omhaal van woorden. En wellicht ging 
er meer in hem om dan hij vaak uiterlijk liet blij
ken. Huiselijk van aard omringde hij zijn vrouw 
en kinderen en kleinkind met zijn bezorgde liefde 
en genegenheid . 
Een man ook van weinig woorden, maar die zijn 
eens gegeven woord wel gestand deed. Want 
zijn medemens kon hem alleen maar tegenvallen 
door zich niet aan het eens gegeven woord te 
houden. Waarschijnlijk leefde hij nooit voluit, 
wantrouwend als hij was omtrent de zekerheid 
van het bestaan . Daarom stelde hij heel zijn ver
trouwen op God, God en zijn kerk, die hem heilig 
waren, op God ook die aan de kleinen en nederi
gen juist meer openbaart dan aan de groten. 
Dankbaar voor alles wat wij van zijn kant moch
ten ervaren, zal hij in onze herinnering blijven 
voortleven als een man naar Gods hart. Moge 
Herman Grefte, die wij node missen, leven voor 
altijd in Gods heerlijkheid. Moge hij rusten in 
vrede. 

Onze Vader ... 

Voor uw hartelijke wijze van medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa betuigen wij onze 
oprechte dank. 

Fam. Grefte 


