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In dankbare herinnering aan 

Hendrik Johan 
Joseph Kreuwel 

r;. echtgenoot van 
·" t Anna Maria Nordemeule. 

qe6oren te Çeestemz (<ft.}op 5 maart 1931. 

Or1emácn te}fimew op 13 jufi 2002. 

Pa is geboren als oudste zoon in een gezin van 
9 l..mderen Al m zijn vroege jeugd verloor hij Zijn 
\ader en bleef hij achter met moede!!', 5 broers en 
3 zussen. Hierna brak er voor hen allen een 
moeilijke tijd aan van grote zorgen en het dragen 
•an veel \erant"oordelijkheid 
Op S januan 1957 trouwde hij met Annie 
Nordemeule en bouwden ze een nieuw huis aan de 
Voshaarsweg 2. waar hij ook in zijn kinderjaren al 
veel njd had doorgebracht Samen kregen ze 1 zoon 
~n 3 dochters, voor \\ie hij hard werkte en die hij 
omringde met veel liefde en zorg. Pa was een 
gevoelige man met een wam1 hart. Hij genoot van 
11jn gezin en heel speciaal ook van z'n 1 S 
ideinkinderen. 
l.ijn andere kant was sterk en standvastig, soms ook 
kritisch. Pa zijn liefde ging u it naar de natuur. zorg 

voor dieren en planten. In de kas en groentetuin 
zaaide en oogstte hij veel groenten die hij graog 
met anderen deelde. Klootschieten wa~ pa z'n 
favoriete spon, hij heeft hier mer.ig uur plezier aan 
beleefd 
Na hun 40-jarig huwelijk bel,()chtcn pa en ma 
Lourde~. di t was voor hun een bijzondere ervaring 
waardoor ze opnieuw "erdcn aangeraakt door hun 
geloof 

Lill'ltt J(e~ pa en opa, áoorfe pfutsefi"Be stenien faat fa 
mr f,.ge pkli,adittr maar we :;i;n áa~6aar áat je gdieá is 
wrliCJ<.>rá tn em fungáunoe ::ieliµ }t 6espaará u 9e6kwn. 

l~y :.1;n áa1t{fuar wor áe wk moore lierinneniroen 
en u>eten fat we áoor 6anáen van fûfáe 

lrul /OU t>erfurÁLn 6fqwtt. 

Voor uw medeleven na het plotselinge afscheid var. 
mijn hcve man, onze vader en opa zeggen wij u 
oprecht dank. 

Annie Kreuwel - Nordemcule 
kinderen en kleinkinderen 

Harbrinkhoek, 18 juli 2002 
Voshaarsweg 2 


