


t 
Gerrit Grashof 

06-12-1921 01 -11 -2004 

Voor ons was hij een fantastische vader en voor mama 

een lieve man, waarmee ze ruim 53 jaar getrouwd was. 

Ook was hij een enthousiaste opa die altijd tijd en ruimte 

maakte voor zijn 10 kleinkinderen. Hij was ontzettend 

trots op zijn kinderen en zo mogelijk nog meer op zijn 

kleinkinderen. Als hij over hun vertelde zag je de 

!winkeltjes in zijn blauwe ogen. 

Maar hij was natuur1ijk ook de vakbondsman in hart en 

meren, de gedreven redenaar, de broer die liever niet 

verloor bij het kaarten en de vriend en buurman die 

genoot van aJ zijn contacten. Hij kon iedereen boeien 

met z'n enthousiaste verhalen over zijn jeugd in de Lutte, 

de oor1ogs1aren, zijn werk bij Dikkers en de vakbond. 

H11 was geen meeloper maar kwam op voor zijn eigen 

mening en heeft die gezonde kritische houding ook aan 

zijn kinderen meegegeven. 

Gerrit genoot van de natuur, zijn tuin en alles wat wij 

gewoon zouden noemen. Hij stelde eigenlijk maar 

weinig eisen, maar was wel in staat om anderen veel te 

geven. Uit zijn handen kwam zowel het aardse, zoals 

het eten uit zijn eigen tuin, als het praktische, zoals het 

zelf aanleggen van de verwarming en het maken van 

een kruiwagentje en minigolf voor zijn kinderen. 

Het laatste jaar heeft hij moeten vechten tegen de 

longkanker en ook dat deed hij met alles wat hij in zich 

had. Daarbij verbaasde hij regelmatig zijn artsen, zijn 

omgeving en wellicht ook zichzelf. Pas op het laatst 

accepteerde hij dat hij deze keer niet kon winnen. Op 

de avond dat de ganzen overvlogen op hun weg naar 

het zuiden, is hij rustig ingeslapen, nadat mamma hem 

welterusten had gewenst. Nu hij dood is zal hij toch bij 

ons blijven: in ons hart, in onze herinneringen en in onze 

houding naar anderen. Een houding die hij mede vorm 

heeft gegeven door het voorbeeld dat hij voor ons is 

geweest. 

We zunen hem enorm missen maar nooit vergeten. 

Anneke, kinderen en kleinkinderen. 


