


Ter dankhare herinnering aan 

Geertruida An na Kroeze 
Ze werd geboren op 1 april 1898 te Nurter 
en overleed in het Liekenhuis te Enschede 
op 4 april 1987. Op S april hielden we de 
uitvaart voor haar in de Emmauskerk. waar
na de begrafenis volgde te Oldenzaal. 

• Tante". zoals ze door iedereen çienoemd 
werd. kwam ruim 60 jaar çieleden in het 
grote gezin van haar broer om haar schoon
zus te helpen. Steeds meer nam zij de zorg 
en de opvoeding van de kinderen over en 
ze was soms dag en nachr met hen beziq. 
Daarbij hield ze niet van zeuren en als ze 
de kans kreeg. plaagde ze ook graag. 
Uit dankbaarheid voor de trouwe vervulling 
van al dat huishoudelijke werk ontving 1e 
tien jaar geleden een koninklijke onder
scheiding. Ze was ook heel gastvrij. De deur 
stond altijd open. voor naasten. maar ook 
voor mensen die tekort kwamen. 
Ze was ook heel qelovig. Zolang ze kon. 
kwam ze vaak in de kerk. Het geloof gaf 
haar ook kracht om haar dienende taak vol te 
houden. Op haar manier paste ze het ev,m
gelie gewoon toe. 
Tot op hoge leeftijd heeft ze een goede 
gezondheid genoten en ook toen ze hegon 
te sukkelen. kon ze thuis blijven dankzij de 
trouwe zorg van Jo. 

Na enkele dagen ziekte ontving ze op haar 
89ste veqaardag het sacrament der zieken. 
Daarna is ze uitgeleefd. gelovig. tevreden 
gestorven. 
Dankbaar en met weemoed nemen we af
scheid van haar. we blijven aan haar den
ken zoals ze was; klein van stuk. maar 
groot in daden. 
We sluiten ons aan bij haar geloof en 
bidden: Goede God. het leven van tante 
was een geschenk aan ons U ontvangt het 
van ons terug. rijker en gaver. door trouwe 
vervuffing van haar aardse raak. We bidden 
U. neem haar op in Uw eeuwige vrede. 
door Christus. onze Heer. Amen. 

Voor uw blijken van medeleven. betoond 
na het overlijden van onze lieve tante, 
zeggen wij u hartel!ik dank. 
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