


Dankbare herinnering aan 

Herman Grefte 

Geboren op 27 maart 1923 te Lonneker 
en overleden op 24 oktober 1996 te Enschede. 

Hij was getrouwd met Anni Brottinger 

Een prater was hij niet. Hij was stil en gesloten, 
meer een doener. Hij heeft zijn leven lang 
graag en hard gewerkt. Meer dan 25 jaar in 
dienst van het gemeentelijk gasbedrijf. In veel 
van zijn vrije uren was hij bezig voor zijn gezin 
wat bij te verdienen. 
Hij was erg handig en had er veel plezier in om 
zijn kinderen, toen die eenmaal getrouwd wa· 
ren, te hulp te schieten. Of het nu was om te 
behangen, te schilderen of een verwarming te 
verplaatsen. En hij genoot ervan om, "na het 
één keer te hebben voorgedaan", nog eens te 
moeten uitleggen. Van een complimentje kon 
hij zichtbaar genieten. 

Herman Grefte was een man die zich thuis· 
voelde in de vaste regelmaat van het leven sa· 
men met zijn vrouw en gezin. Een man van 
weinig woorden, maar als hij iets zei was het 
meestal adrem en vol humor. 

Zijn gouden bruiloftsfeest heeft hij gelukkig nog 
mogen vieren. Maar het was toen al duidelijk 
dat zijn krachten afnamen. De jaarlijkse af· 
spraak om na de vakantie pannenkoeken te 
eten met zijn kinderen en kleinkinderen werd 
nog wel gemaakt, maar dat heeft niet meer zo 
mogen zijn. 
Hij en zijn gezin begrepen dat hij afscheid 
moest nemen van het leven. Tot het aller1aat· 
ste moment zei hij dat het "pnma· met hem 
ging als je vroeg hoe het met hem was. Zijn 
hart was echter op. Toch nog vrij onverwacht is 
hij rustig ingeslapen. 

Moge hij rusten in Gods eeuwige vrede. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn 
man, onze pa en opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

A.W.E. Grefte • Brottinger 
Kinderen en kleinkinderen 


