
Onze liefde kent geen grenzen, 
wij blijven verbonden met elkaar. 



Haar plaats is leeg 
Haar stem vers/lld 
Wij vragen HEER 

Haar herinnering is mild 

Wilt in Uw gebed gedenken 

Geertruida Johanna Gesina Klein Haarhuis 
echtgenote van Petrus Cornelis Kroft 

Zij werd geboren te Geesteren (Ov.) op 11 maart 1943 en 
overleed, na een iang en moeizaam ziekbed, gesterkt door 
het Sacrament der Z:ekenzalving, in haar eigen huis omringd 
door man en kinderen, te Oldenzaal op 10 augustus 1991. 

Zij werd op woensdaq 14 augustus volgens haar eigen wens 
na de plechtige Uitvaartmis op het parochiële kerkhof in haar 
geboorteplaats Geesteren (Ov.) te ruste gelegd. 

Een onvergetelijke vrouw en moeder is van ons toeengegaan. 
Het ''s met moeite dat we afscheid kunnen nemen van zo'n 
behulpzame en nobele vrouw. 
Te vroeg is een eind gekomen aan haar leven. 
De dood heelt iemand weggenomen die wij nog zo graag vele 
jaren in ons midden hadden gehad. 
Maar wij stonden machteloos tegenover de ziekte die zij zo 
moedig wist te dragen. 

In de beginjaren van haar loopbaan werkte z11 als verpleegster. 
Daarna was zij leidster-docente en heeft zij ve!e jonge vrouwen 
bijgestaan in de opleiding tot kraamve1zorgster. 
In 1965 leerde zij Piet kennen. In 1970 trouwden ze met elkaar 
en vestigden zich in Oldenzaal. 

In korte tijd bouwden zij samen een bloeiende dieren-artspral<tijk 
op in de nieuwbouwwijk De rhij.17 Schitterende jaren heeft 
het gezin daar met elkaar lief en leed beleefd. 

Hoe druk zij ook was in haar dagelijkse werkzaamheden en 
als steun voor de praktijk. altijd leefde ze in woord en daad 
mee. met leed en tegenslag van anderen. 
Niemand deed vergeefs een beroep op haar. 
Mensen in problemen. veraf of dichtbij, konden bij haar terecht. 
Het katholieke geloof was een richtsnoer voor haar leven en 
vanzelfsprekend was de opvoeding van de kinderen een 
geloofsopvoeding. 
Veel zorg en tiJd besteedde zij aan goede schoolopleidingen 
voor haar kinderen. 

De laatste fase in haar leven werd getekend door haar ziekte. 
Ze Klaagde nooit en doorstond moeilijke momenten met groot 
vertrouwen in God. 
Zo ove1WOn ze de allermoeilijkstè ogenblikken tot het echt niet 
meer ging en ze met overgave in aanwezigheid van Piet en de 
kinderen !laar aardse leven aan de Schepper heeft terug
gegeven in het vertrouwen dat Hij het zal voltooien. 
Nog tot kort voor haar dood besptak ze met hen de weg die zij 
moesten volgen. 

Voor de ve!e blijken van medeleven ondervonden voor en na 
het overli1den en de Uitvaart van onze lieve Truus, mijn 
zorgzame vrouw en onze moeder. betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Piet, Peter. Ilse en Dinet Kroft 


