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Een dankbare herinnering aan 

STEFFEN LAMBERTUS KORF 
echtgenoot ven 

GEERTRUIDA JOHANNA KROEZE 

HiJ werd op 1<1 februan 1891 ie Hengelo (0) ge
boren. Na een werkzaam en welbesleed leven 
Is hoj op 31 augus1us 1979 1n het r . k . z ekenhuls 
te Hengelo overleden, nadat hlJ on het b•JZiJn 
van zijn vrouw en kinderen gesterkt was met de 
sacramenten van de Kerk. In de 0 L Vrouwe· 
kerk hebben we op 4 september onze God ge
dankt voor alles wat hiJ gedaan heeft on ons 
midden. Daarna hebben we hem ter rusten ge-

legd op het r . k kerkhof te Hengelo (0) 

Alleen maar goede heronnerongen bewaren we 
aan man vader en opa. 61Jn8 53 J88r leng deelde 
h1J loef en leed met zijn vrouw van woe hij erg 
veel hoeld. Al zijn krachten besteedde hij aan 
zijn kinderen. HIJ heeft al tijd heel hard gewerkt 
voor zijn gezin, zonder Iets voor zichzelf te 
vragen. 

Zijn k le inkinderen zul Ion hem al tijd herinneren 
als hun opa die altijd bezig was met zijn tuin 
en met z'n hout voor de kachel 

H1J leefde heel bescheiden en teruggetrokken. 
maar vol be langstelling voor het wel en wee 
van iedere mens. H•J was altijd heel dankbaar 

voor de goedheid. die hij mocht ondervinden. In 
trouw en eerbied diende hlJ de Heer In de kerk 
had hij zijn vaste plaa1s, bescheiden achterin. 
maar wel heel dicht bij Maria van altijddurende 
Bijstand. 

Rustig en tevreden 1s h~ door de dood heen 
naar God gegaan. Moge hij daar met ons ver
bonden blijven bij God en onze voorspreker zijn 
blJ al ons lief en leed 

Zonder spijt koos k de kroon van doornen, om 
die van rozen te verd1enenJ " 

Hartelijk dank voor alles en wees gelukkig b•J 
God! 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte. voor de 
goede verzorging in het ziekenhuis, voor Uw 
deelneming bij het overlijden van mijn lieve 
man en onze goede vader en opa, zeggen we 
U van harte dank. 

G. J. Korf-Kroeze 
Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0 ), september 1979 


