
Een man om zle/svee/ van te houden; 
Een vader waar ja altijd op kon bouwen; 

Een opa om nooit te vergaten. 

t 
In dankbare herinnering aan 

Johan Kreuwel 

echtgenoot van Truus Kreuwel-Wering 

Geboren te Almelo op 12 november 1926. 
Overleden te Almelo op 27 juli 1999. 

Tientallen jaren heeft Johan vreugde beleefd 
aan de duivensport. Met zijn overall aan, 
zittend op de kist in de tuin. Soms nam hij 
'witje' op de schouder mee naar buiten" J~han 
was een actieve deelnemer aan het verenigings
leven rondom de duiven, van rekenaar tot 
bestuurslid. 

Johan stond midden in het leven. Voor velen in 
de familie broer en zusters, neven en nichten, 
was hij ee~ steun en toeverlaat. Zonder zich op 
te dringen hielp hij je in moeilijke tijden, met 
het maken van keuzes. 

Ook in zijn werkende leven was Johan e.~n c.ol
lega waar je op kon bouwen. Zo heeft .hij enige 
jaren deel uitgemaakt van de ondernemingsraad 
van de Hollandse Signaal Apparaten. 

"Pappe' was een vader in alle opzichten: pl.~
gen, stoeien en klussen, maar bovenal altijd 
beschikbaar om te luisteren, mee te denken en 
te helpen. Zijn liefde was onvoorwaardelîjk. Hij 
gaf je de ruimte om jezelf te zijn. 

In heel Europa geen opa zoals hij. Menigmaal 
moest Truus Johan manen om op te houden met 
donderjagen. Onlangs nog had hij de kleindoch
ter geholpen met schilderen in de nieuwe 
kamer. Altijd mocht je een beroep op opa doen. 
Wie van je houdt, die houdt je vast. Johan was 
een man om zielsveel van te houden. Tot op de 
laatste dag heeft hij voor zijn Truus gezorgd en 
alles voor elkaar gemaakt. Hoe moeilijk hem dit 
soms ook verging. 

Op de dag dat de laatste kast in het nieuwe 
huis in elkaar was gezet, werd hij 's avonds 
overvallen door een hartstilstand. De laatste 
oogopslag in het ziekenhuis deelde hiJ met 
Truus. Toen hij de geest had gegeven restte ons 
niets anders dan om hem te danken voor alles 
dat hij ons had gegeven, met de belofte dat we 
samen verder zullen gaan. 

Wij willen iedereen bedanken voor de belang
stelling en het medeleven rondom het over
lijden van mijn lieve man, onze vader, schoon
vader en opa. 
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Truus Krauwel-Wering 
Kinderen en kleinkinderen 


