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In dankbare 

herinnering aan 

Jan Kreuwel 

Echtgenoot van 
MARJi,KR.tUWtL SAND 

Hij werd gr.bnnn op 13 september 1925 te Geesteren en 
overleed op 11 maart 2004 - gesterkt en getroost door 

het H Sa"ra•nent der Zieken thuis in 
=IJn vertrouwde omgeving. 

We hebben afscheid van hem genomen op 26 maart 2004 
in de parochiekerk van St. Pancrati11s te Geesteren. 

Hij is te ruste gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Lieve Jan. pa en opa, wat is het moeilijk om samen te 
vanen wat jij voor ons en ook voor vele anderen hebt 
betekend. Je hebt afscheid genomen van een leven dat 
reden gaf tot dankbaarheid. Een leven dat vele 
hoogtepunten, maar ook diepe dalen heeft gekend. 
Ziekte en tegenslag zijn je niet bespaart gebleven, doch 
met de immer sLUwende kracht van ma kwam je elke 
tegenslag te boven. 

Samen kregen jullie de zorg voor 8 lcinderen die in 
saamhorigheid mochten opgroeien. De eenvoud en 
hartelijkheid die jullie ons meegaven ZIJO een kostbaar 
geschenk. 

"Met mekaar" kregen jullie er 17 kleinkinderen bij. Pa 
wat was je trots op je gezin, omringd door allen genoot je 
het meest. Je dagelijkse aandacht en wrg, je goede 
bedoelingen voor ons allen, wat zullen we het missen. De 
veranderingen op de boerderij heb je nauwgezet gevolgd, 
de zorgen en ook de successen deelde je graag. Stevo 
ging als een rode draad door jouw leven. Als voetballer, 
trouwe supporter, bestuurslid. en tot het laatst blij met 
iedere overwinning, voelde jij je betrokken bij jouw club. 

Kaarten was een favoriete bezigheid, je keek uit naar de 
kaartavonden met familie en buren. Je hebt zondag je 
laaJste kaart gelegd! Pa, nu is je leven ten einde. De 
laatste drie maanden hebben we allen a Is een toegift 
ervaren. We hebben je mogt.>n ver~orgen en bijstaan. 
Jouw optimisme en doorzettingsvermogen waren een 
steun voor ons. Julhe levensmotto: niet klagen maar 
dragen. Hierin werd je gesterkt door je geloof. Wij 
geloven dat Hij jouw toegestoken hand heeft 
aangenomen en je nu draagt. 

"Wij zöllt good op ma pass' n !"' 

Jan, pa en opa, bedankt voor al het goede dat we mochten 
delen. Het is nu al stil, wij missen Je stem ! 

Wij danken u voor de bezoeken, de belangstelling, de 
kaarten en telefoontjes tijdens zijn ziekte en medeleven 
na zijn overlijden. 

Marie Kreuwel - Sand 
Kinderen en kleinkinderen 

Geesteren, 26 maart 2004 
Yinkenweg 46 


