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GEERTRUIDA KROEZE 

wP.duwevan 

Steffen l ambertus Korf 

LiJ werd op 21 september 1892 tn Weerselo 
geboren Na een lang en welbesteed leven is 
.t1J. gesterkt door de sacramenten der zieken, 
on 26 Juni 1983 in allP rust in het ziekenhuis 
te l it>n<wlo (01 ovnrlcden. Op 29 1uni waren 
we 1n de 0.L . Vrou111.ekerk bijeen voor haar 
afscheid. Daarna hebben we haar biJ Vader te 
rusten gelegd op het r.k . kerkhof te Hengelo. 

Moeder hc·P.lt alti1d alles overgehad voor haar 
gezin. IP l•>t!fcle niet hiirl en ziel voor Vader 
Pil vnor on;. haar k111dl·ren. Ook de kleinkin · 
<h·rcn hddden tn haar een henl lieve en goede 
r1r11a /fl was altijd goedgeefs en wilde soms 
rn<~t·r yuven d.in ze kon. Haar huis aan de 
Oude l'os1weg w11s h.iar domein. Moeder voel 
di> zirh daar helemaal thuis. Ook had 7e heel 
maal] rla1 menSf'n b11 haar kwarrien. Iedereen 
\~·ilS all11d b11 Moeder welkom en voor ieder· 
ceri was er koffie. Ze was altijd b<>nieuwd naar 
het wr>I en wee van anderen. maai zelf vPrwer· 
te ze alles all'lt!n en op Lichzelf. Moeder heeft 

daardoor meer geleden dan we wisten. Vooral 
het verlres van Vader en het vertrek uit haar 
huis naar het be1aardenhuis heeft haar erg veel 
gekost. Ze had echter een buitengewoon groot 
vertrouwen op God en in Moeder Maria. Het 
gebed1e ,,Jezus. Maria. Jozef"' lag vooraan in 
haar mond Ook de laatste periode van haar 
leven. toen ze veel pijn en verdriet moest 
doorstaan. heeft ze 11ch helemaal aan God 
vastgehouden. 
Op haar zijn dan ook de woorden van toepas· 
sing: 
" Zonder spi1t koos ik de kroon van doornen, 
om die van rozen te verdienen". 
Moge zi1 nu voor alt11d b11 God in vrede zijn. 

Wij. haar kinderen en kleinkinderen, zullen 
dankbaar aan haar terugdenken als een goede 
en lieve Moeder en Oma. 

Voor uw belangstelling ti1dens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve Moeder en Oma 
zeggen wij u hartelijk dank . 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 

Hengelo (Ol.1uni 1983. 


