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Gedenk in uw gebeden 

Berna rdus Hermanus Kroep 
Hij werd geboren op 19 april 1907 en is 
'oor1ien van de sacrJmt•nren dt>r zieken over
leden op 21 pnuarl l Q89 W11 hebben hem 
1er rus!e gdegd op her kerkhof te Rossum 
Daar wacht hi1 op vern1zen1s. 

Een groot verdriet 1~ O'er ons gedn gekomen 
nu oom Bernard zo plorseling van ons is 
weggenomen . Hit had wel de leef111d van de 
zeer sterken bereikt maar "e kunnen hem nog 
niet missen. H11 was zo helemul \Ngroeid 
met ons gezin. Door hel noeg111dig 0' crhjden 
van vader heeft hij ongemerkr en vanzelf •pre
kend ZiJn plaats ingenomen. H11 was vol zorg 
voor het wd en wee van alle hulsgt•norcn. 
Hard heeft h11 gewerkt op de boerderij en niets 
was hem 1e veel hoewel :zijn krach1cn ook m~ar 
bt>perkt waren. Hij had een opgewekt en fijn 
karakter. H11 genoor van de prachrige n•tuur 
rondom de boerden1. en daar 1.ocht hij dan 
ook zijn ontspanning. Vooral de pa;ordcn lrnd
den zijn belangste lling Diep in hem geworteld 
w•s lwt geloof in God. Trouw nam hij deel 
aan de kNkeli1ke acriviteitco. H11 hield van 
God en z11n kerk . Niemand weet welke moeite 
hei hem hreft gekost om zich op te offeren 
voor het gnon van 1.11n broer waardoor z11n 
eigen le,enswrg een andNe wending nam. Hi1 

gaf zich zonder tegenspraak over aan Gods 
beslissingen over het leven aan God ve1trouw
de hij zich toe Daarom ook treft i11n hreng.ian 
ons allen zo diep. Het kosc ons H'<'I mO•'lle 
dit te aanvaarden Maar Gods wegen zijn on
naspeurlijk en HiJ zal alles te got·de le1.leo. 
OngNw11feld zal God deze uou"e dienaar up 
nemen in ziJn hemelse glorie. W11 ÛJn er van 
O\'ertuigd dat oom Bernard nu 'oor ons een 
voorspreker zal 7i1n in de hemel Moge dl' 
moeder Gods Mam, hl'm begdeiden tot voor 
de 1roon van de Heer. 

De familie Kroep dankt u al len voor het me

deleven bij de ziekte en het overlijden van 

onze dierba re oom Bernard. 


