
W ilt in uw gebeden bh1ven gedenken 

Gerhardus Bernardus Marinus 
Kroeze 

In Losser werd hij geboren 5 novem
ber 1907. Z11n kerkelt1k huwelijk sloot 
hij te Oldenzaal 28 april 1937 met 

Josephina Hermina Maria Wilderink. 
Sinds zijn vrouw (14 maart 1980) was 
overleden en z1in zoon Willy stierf 
(15 januari 1984), verlangde hi1 er zeer 
naar om met hen verenigd te leven in 
de eeuwige vreugde. In alle vroegte 
van 1 mei 1984 aanvaarde hij die reis. 
Hij ontving het H. Oliesel en zijn fa
milie, buren en vrienden stonden ver
baasd te kijken. In zijn parochiekerk 
te Losser, was de gezongen uitvaart 
en daarna vond de crematie plaats te 
Usselo, 4 mei 1984. 

Als bakker begonnen, als sterke sjou
wer in de textiel, als een echte vader 
van weinig woorden, maar vol zorg voor 
en trots op zijn gezin, zullen wij "aan de 
Hogeboekel no. 21" Gerhard missen, 
die er zo echt bij hoorde, eerder in 
zijn gehuurde groentetuin en later kij
kend aan de poort van zijn huis, of 
iemand misschien met hem een praatje 
wilde maken 

Veel werk heeft hij verzet. Klagen kende 
hij niet, al lieten zijn beide benen hem 
later dikwijls in de steek. Fletsen kon 
hij beter dan lopen. Zijn leven lang hield 
hij konijnen, om in stilte van te genieten. 
Trouw was hij in grote mate, zodat wij 
ook zijn diep geloof kunnen volgen: 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
Vanwaar kan ik hulp verwachten? 
Bij wie kan ik steun vinden? Ps. 120 
Wat was ik verheugd 
toen ze me zeiden : 
W ij trekken op naar het huis van de 
Heer. Ps. 121 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze zorgzame vader, schoonvader 
en opa, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


