


Bedroefd maar dankbaar voor alle liefde aan ons 
gegeven nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en trotse opa 

Tonnie Greftenhuis 

echtgenoot van 

Lidy Greftenhuis - Markslag 

Tonnie werd geboren te De Lutte op 27 april 1945. 
Na een kort ziekbed overleed hij thuis op 28 februari 
2008. 
Wij namen afscheid van hem op dinsdag 4 maart 
in de H. Plechelmuskerk te De Lutte, waarna de 
begrafenis heeft plaatsgevonden op het R.K. kerkhof 
te De Lutte. 

Lidy 
Monique en Vincent 

Bente, Kas en Finn 
Petra en Freddy 

Nikki, Brecht 
Simone en Martin 

Jan, Suus 

Langs deze weg bedanken wij de familie, vrienden, 
buren en kennissen en allen die in de tijd van zijn 
ziekte en na zijn overlijden ons tot zoveel steun zijn 
geweest. 

Wij schrijven dit gedicht alleen voor jou 
om je nog een keer te zeggen dat wij van je houden. 

Helaas zeggen wij dit voor de laatste keer, 
want jij bent er niet meer. 

Drie kinderen heb jij grootgebracht 
en werkte voor ons dag en nacht. 

Jij hebt ons een gelukkig gezin gegeven, 
maar waarom mocht je zelf niet verder leven. 

Kort geleden kreeg je problemen met je gezondheid, 
maar optimistisch als je was, zei je;'Wie goal d'r veur''. 
Op woensdag 20 februari vlak voor je opname in het 
ziekenhuis zei je; "Ik moet het lot aanvaarden, het is zo". 

Tot het laatst toe heb je wi lskracht getoond 
om op donderdag 28 februari thuis te mogen sterven. 

Je hebt je ziekte moedig gedragen. 
Nooit klagend of vragend en alles in stilte dragend. 
Ze zeggen dat je verdriet van je af kunt schrijven, 

maar het verdriet om jou zal altijd blijven. 
Het is alleen de stem en het lichaam wat 

ze ons hebben afgenomen. 
Maar wie je was leeft in ons en dragen wij voort. 

Wij zijn trots dat je mijn man, onze vader en opa was. 
Jij zult altijd in onze gedachten blijven dag en nacht. 

Het enige wat wij kunnen zeggen is 

Lieve Tonnie, papa en opa rust zacht. 


