
Ter herinnering aan 

FRITS KREBBER 

echtgenoot van 

Elly Vogels 

Gebo·en te Arnhem op 23 Januari 1930, 
overleden te Nuenen op 11 januari 1983. 

Dag aan dag deed Frits plichtsgetrouw zijn 
we·k. In alle vroegte zag je hem op zijn fiets 
naar zijn werk gaan. Hij werkte hard en 
maakte dikwijls overuren. Hij voolde zich ver
antwoordelijk voor zijn vrouw en zijn dochter
tje. Sinds zijn vestiging in Nuenen voelde hij 
zich snel thuis In het Brabantse land. 

Hij stelde aan zichzelf weinig eisen. Zijn vrije 
tijd bracht hij thuis door. Hij had weinig 
kontakt met de omgeving. Toch vond hij het 
fijn, als je op bezoek kwam. Hij toonde zich 
dan zeer gastvrij. Dan ook me~kte je, dat hlJ 
voor allerlei dingen belangstelling had. Dan 
ook werd duidelijk, dat hlJ op zijn manier een 
duidelijke mening had, die hij met zijn luide 
stem onomstotelijk liet horen. 

Ruim twee maanden geleden werd Frits 
ernsti g ziek. Het werd hem al spoedig duide
lijk, dat zijn ziekte ongeneeslijk was. Dat was 
een harde klap voor hem en zijn gezin. 
De laatste drie weken heeft hij thuis ·n zijn 

vertrouwde omgeving mogen doorbrengen. 
Zijn vrouw Elly heeft hem op 'n bijzondere en 
moedige mani'lr geholpen en bijgestaan. 
Voo•al in de laatste dagen werd er veel van 
haar krachten g9vraagd. 

Uiteindelijk, na veel pijn en s•rijd, is Frits 
rustig ingeslapen. Hij heeft zich erg moedig 
gedragen. 

Elly : bedankt voor je goede zorgen. Blijf 
voor Esther een goede moeder en begeleid 
haar naar haar zelfstandighe'd. 
Esther : wees eX1ra l .ef voor mama. nu papa 
er niet meer is. Ik hoop, dat het ook jou 
goed gaat in je verdere !even. 

E ly en Esther : veel sterkte voor jullie beiden 
voor de komende tijd. 

Dank ook aan all~n. die mij in mijn moeilijke 
laatste weken hebben geholpen. 

Mede namens Esther wil ik iedereen beden· 
ken voor de getoonde belangstelling tijdens 
de ziekte en voor de aanwezigheid bij de 
uitvaart van mijn man. 

Elly. 


