
Ter nagedachtenis aan 

HARRY KREUWEL 
echtgenoot van Riky Kuipers 

Hij werd geboren te Geesteren op 14apnl1938. 
Op 7 februari 1964 gehuwd en op 6 maart 1984 
overleed hij, nog voorzien van het H. Oliesel. 
onverwacht. Zaterdag 10 maart hebben wij 1n 
de parochiekerk te Saasveld tijdens de plech
tige v1enng en uitvaart, afscheid van hem ge
nomen. waarna we hem naar zijn laatste rust-

plaats hebben begeleid op het kerkhof 
te Saasveld. 

Zeer droevig is dit sterfgeval, een dierbare man 
een liefdevolle papa is plotseling uit ons midden 
weggeroepen van zijn lieve vrouw en van zijn 5 
jeugdige kinderen. Opgeruimd en blij van geest 
ging hij met zijn vrouw naar een feest en hier 
werd hij onwel. onder de ogen van zijn vrouw 
en vele anderen overviel hem de dood. ver
schrikkelijk! Wij allen staan verslagen. maar het 
is een dankbare herinnering dat hij altijd een 
goede man en een lieve papa voor ons is ge
weest. Wat had je het·keung thuis en in de 
tuin, de bloemen. je leefde heel dicht bij de na
tuur, dat was je levensboek. Als jager 1n het 
jachtveld, verder de oaardesport, hoe dikwijls 
ging je met je gezin naar de con-
coursen. De vriendschapsband met je oude 
kameraden bestond alwel 26 jaar. als je ze dan 
opzocht en ze bij je thuis kwamen. werden nog 

eens de oude herinneringen en gezelligheden 
opgehaald. breek dat niet af. Weest een grote 
steun voor mijn gezin, die ik zo plotseling 
moest verlaten. Wat we zeker niet onvermeld 
mogen laten was zijn groot geloof in God en 
Christus, want hij leefde in Gods zorgende 
hefde en nabijheid. mijn dierbaren volgt dat 
altijd na en God zal altijd met u zijn. 
Innig geliefde vrouw. de tijd dat we ons moch
ten verheugen 1n ons samenzijn. was vol liefde 
en onderlinge vrede, dank daarvoor. Leer onze 
kinderen vroom te leven, want dat maakt ons 
gelukkig op aarde. Tonny, Yvonne, Karin, lngnd 
en Raymond houdt mama altijd in ere. help 
haar. wees altijd gehoorzaam en troost haar 1n 
moeilijke dagen. Vaarwel allen die mij dierbaar 
waren. gaarne was ik nog bij u gebleven. maar 
eerbiedig moeten wij ons hoofd buigen en zeg
gen: Heer. niet onze wil. maar Uw wil ge
schiede Broers, zusters en verdere familie. 
wees een steun voor hen die ik zo onverwacht 
moest achterlaten en houdt de goede verstand
houding en vrede die er altijd was in ere. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Harry rust 1n vrede. 

R1ky Kreuwel-Kuipers, de kinderen; Tonny, 
Yvonne, Kann, lngnd en Raymond danken u 
hartelijk voor uw medeleven, betoond bij het 
onverwacht overlijden en de begrafenis van 
mijn dierbare man en onze lieve papa 
Saasveld, maart 1984. T1pweg 1 


