
Gedenken we dankbaar 

JOHANNES KROESE 
echtgenoot van 

ELISABETH THEODORA BROEKMAN. 

Hij werd geboren te Enschede. 4 fe
bruari 1920. Hij overleed. na het ont
vangen van het Sacrament der zieken 
op 11 1uli 1982 in het verpleeghuis 
de "Cromhoff" te Enschede De uit

vaartdienst was op donderdag 15 juli 
in de St.Janskerk te Enschede. 

De crematieplechtigheid was in het 
crematorium "Enschede" te Usselo. 

De laatste 20 jaar van zijn 62-jarige 
leven had hij te kampen met een ziek
te, die niet meer zou overgaan. 
Integendeel.. .zijn wereld werd steeds 
kleiner. Moest hij zich al vroegtijdig 
uit zijn werk terugtrekken, de laatste 
acht jaren kon hij ook niet meer thuis 
blijven. 

In de "Cromhoff" werd hij liefderijk 
opgevangen en verpleegd. Zijn waar
dering daarvoor sprak hij ook meer
malen uit, maar zijn eigenlijke thuis 
bleef aan de Broekheurnerweg 53. 
van waaruit zijn vrouw Betty hem al 
die jaren elke dag twee maal kwam 
bezoeken. Op haar was hij echt trots: 
" dat doet allemaal mijn vrouw. Ik zou 
haar niet kunnen missen." - Zonder 
haar te zien. hoorde hij haar al aan
komen. Zo kende hij haar en rekende 
op haar. 

Mijn lieve vrouw Betty. je weet hoe 
moeilijk ik mijn ziek-zijn kon aanvaar
den. Ik heb soms erg veel van je ge
vraagd Veel moest je je daardoor ont
zeggen. - Maar je dééd het en met 
liefde. Dank je wel voor alles! 
In het nieuwe leven bij God zullen we 
elkaar terugzien ... . "Daar zal Hij alle 
tranen van onze ogen afwissen. En 
de dood zal niet meer zijn. Geen rouw. 
geen geween, geen smart zal er zijn. 
Want al het oude is voorbij." 

(Apokalyps 21.4) 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte 
en uw deelnemen na zijn overlijden 
en uitvaart dank ik U hartelijk. 

Mevr. E. Th. Kroese-Broekman 


