


Ter herinnering aan 

SJAAK DE GRAAF 
echtgenoot van 

Miet de Graaf-van de Ven 

Hij werd geboren op 4 ianuan 1927 te Esbeek 
en overleed op 12 november 1993 

te Lage-Mierde. 

Pa. 

Pa, WiJ kennen JOU als een man die alles deed 
om het jouw boeren naar hun zin te maken. En 
dat je daar dag en nacht voor moest werken, 
daar zat je met mee. Onder het eten altijd tele
foon, dus warme soep heb je in die hjd niet veel 
gegeten. Tussendoor verzorgde je je varkens 
en vaarzen. 's Avonds en zondags was je nog 
commandant van de ponyclub en op vrijdag
avond ging je naar het NCB-Koor. Wat je ook 
deed, je deed alles met 100 % inzet. Je hebt 
dat ons ook altijd geprobeerd duidelijk te 
maken. Je zei: "Als je bij de ponyclub wilt, krijg 
je een pony maar je verzorgt hem zelf." Als je 
het vergat kon je er op rekenen dat je 's nachts 
een keer uit je bed gehaald werd. Daar hebben 
we veel van geleerd. 
Pa, wat je samen met ons ma hebt moeten 

meemaken met het verlies van twee zonen, 
beseffen wij nu des te beter nu de meesten van 
ons zelf ook kinderen hebben. 
Pa, je was dolgelukkig met ie kleinkinderen, 
maar toen je in de VUT ging en volop tijd kreeg 
voor je kleinkinderen en je paard, werd ie ziek. 
In het begin wilde je het niet weten, daar werd 
je humeurig van, want ie merkte het wel. Je kon 
dus niet meer van het leven gemeten. Telkens 
ging er iets van je dood, zowel geestel11k als 
lichamelijk. Je belandde in een rolstoel en ie 
kon ons ma niet meer missen. Ze deed alles 
voor je. Jouw waardering gaf haar de kracht 
om je bij te staan tot ook het laatste beetie 
leven uit je lichaam vloeide. 

Pa, waar heb je het aan verdiend? 

We vonden het fijn dat U er was. Bedankt. 

Miet de Graaf-van de Ven 
kinderen en kleinkinderen. 


