


Voor Uw oprechte belangstelling 

en Uw medeleven, zeggen wij U 

hartelijk dank. 

Fam. Kroezen 

t 
Ter eerbiedige gedachten is aan 

Gerardus Hendrikus Kroezen 
Hij werd geboren te Albergen 6 februari 1923. 
Plotseling, nog voorzien van het H . Sacrament der 
stervenden, overleed hij te Zenderen 23 december 
1 970. Wij hebben zijn ltchaam te rusten g e legd op 
het parochiëel kerkhof aldaar, 28 december 1970. 

Onze dierbare overledene h eeft zijn tijd nlet in le
digheid doorgebracht. D it is g ee n cliché, maar vo lle 
werkelijkheid. God had hem een zeer helde r ve r
stand en Inzicht geschonken. Wij mogen g e rust zeggen 
5 vo ll e talenten en hee l evangelisch heeft hij met 
di e 5 talenten gewoeke rd. Per etmaal ve rrichtte hij 
2 dagtaken Tot d ie p in de nacht zat hij over cijfers 
en kasboeken gebogen. Och nee, niet om puur ma
terieel gewin - hij ko n hee l b est iets missen, zelfs 
veel missen - maar omdat hij niet weigeren kon 
dienstbaar te zijn voor anderen, die nu zijn hulp 
maar moeilijk zullen missen . 
Ook voor het gemeenschapsleven, met nam e de spo r t 
heeft hij z' ri vele verdiensten . lede r, di e lid of do• 
nateur of belangstellende Is van Z V. zal weten, welk 
actief aandeel hij had in de vitaliteit van deze ver
eniging Zelfs In het hele district werd voor ver
schil lende functi es een beroep op hem gedaan. Steeds 
was zijn antwoord: ik ben bereid. En metee n wist 
m e n, dat de taak in goede hande n lag 
Nu Is hij niet m ee r . Plotseling Is h ij va n ons heen
gegaan. Toch zijn wij over zijn r eis niet ongerust. 
Was zijn karakter en igszins stoe r en recht doo r zee, 
had hij werkelijk een eigen opinie - zijn godsdien
stig heid was kinderlijk, onbevangen en eveneens 
eerlijk. In de vroege ochtend ging hij iedere morgen 
ter kerke, om d e H. Eu cha ri stie te vieren, om st il 
en ongekunsteld met Christus zijn werk te verrich
ten . En we kennen het woord van Christus, dat ons 
zo hoopvol stemt: Wie Mijn Vlees eet en Mijn 
Bloed drinkt, h eeft eeuwig leven en Ik za l he m doen 
opstaan op de jongste dag . 


