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Wilt in nw gebeden gedflnken 

Bernardus Hendrikus Kroeze 
wednwnaar van 

GEZl:'<A TER BRAKE 

Gohorcn 3t maart 1907 • overleden in het 7-iekenhnis 

to Hengelo 19 waart 1976 en begraven 23 maa.rt op 

het kerkhof te Sabveld. 

Bijna 69 jaar ond werrl Bernardofi Kroeze, door de 

lleer van loven tm dood opgeroepen op St. Jo11cfJ4g 
)9 maart 1976. Na een kortstondigo z..ioktc ~&ierf hij 

jn bet zickeubu.iis iu Hengelo. 

Zijn vader kwam uit Tuhhergen en zijn moeder uit 

Ze1ideren. maar bij zt>1f is geboren te Sauve1d. Het 

gexin telde 12 kiudorcn - oen or van is jong gestoi· 
\'en. Hij tn.d in het huwelijk met Sientje ter Drake 

uit Azelo • en uit dh huwelijk werden drie kinderen 

geboten. 
Zijn vrot1w beeft lang gc1Sukkeld met haa.r gezondheid 
en zo is i.n 1971 l\I ge6'10r'1'eo. Dat js voor hau maar 

ook voor hem een ?.waar krniio geweest. Zo kent ieder 

leven zijn eigen leed en dat leed kan do mens :tui· 

veren van zonden en i;cbuld en hem tot een beter 
monis mak.en. Eu d&Jl illl ons leven waardevol voor 

God die on-, getrokken heeft oit het donkere niet en 

toeliet dat wij een tijd in dit ba11ing&oord, dat da 

aarde tenslotte is, hebben rondgedoold. 

Tot Uij ont. uitnodif,rt om te komen wonen in bet 
hoif::, in de woning door Hew voor ons bereid. 

Da.cuom willen we voor de.2.e overleden man én 

vader sa.men afbidden dat hij daar spoedig zijn cent 
moge opa;laan • om te gaan geniet.en van datgene wat 

God ons geven wil voor trouwe dienst op aarde. 

Mogen 1.ijn kinderen en zijn kleinkinderen door dezo 

gedachten getroost worden en mogen ze dagelijks dit 

gelnk voor vader en ook. voor moeder afbidden • 

zij mogen dan vettrouwen dat de onden ook bu.n 

zorg nog laten gaan over bun kinderen va.nuit de 

eeuwige vreogdo. 

Heer geef hem de eeuwige rust en moge bet eeuwigo 
licht hem verlichten. 

Voor uw medeleven bij bet overlijden on de 

begrdenie betuigen wij onze oprechte da.nk. 

Kinderen en behuwdkinderen 

Familie Kroeze 


