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Op de vroege zondagochtend van 26 januari is 
hij op 75-jarige leeftijd vredig ingeslapen. Na een 
leven waarin hij vele ziektes vol optimisme en 
levensmoed tegemoet trad, gaf hij aan dat het 
goed was geweest. 

Hij werd geboren als oudste zoon in een gezin 
van 1 O kinderen op de boerderij in Noord
Berghuizen. Gerrit hielp al op jonge leeftijd zowel 
zijn vader als moeder bij het vele werk. Zijn moe
der op het land en zijn vader bij het melkventen. 
Dat werd ook zijn beroep later: melkboer. De 
meeste mensen in de binnenstad kenden hem 
dan ook als melkboer Kroeze. 
Al op jonge leeftijd ontmoette hij zijn grote liefde, 
zijn buurmeisje: Regien. Deze liefde hield stand 
en een paar jaar nadat hij uit Indië was terug
gekeerd trouwden ze. Ze kregen zes kinderen: 
vijf meisjes en een jongen. Toen hij begin 40 was 
openbaarde zich ook bij hem de nierziekte waar
aan zijn moeder reeds op jonge leeftijd was ge
storven. Na een klein jaar aan de kunstnier te 
hebben gelegen was daar plotseling een donornier 
voor hem. Hiermee begon zijn tweede leven. 
Omdat werken voor hem niet meer mogelijk was, 

begon hij hobby's te ontwikkelen. Puzzelen deed 
hij graag als het buiten slecht weer was. Maar 
het allerliefst ging hij met mooi weer samen met 
zijn vriend Gerard Schopman op het brommertje 
er op uit. Vaak was hij in het Hulsbeek te vinden 
genietend van de natuur. Ondanks de vele zie
kenhuisopnames bleef hij opgewekt en positief 
in het leven staan. 
Hij maakte graag een praatje met iedereen en 
was altijd bereid een ander te helpen. Bood
schappen doen, banden plakken en in de tuin 
werken waren zijn geliefde bezigheden. Grapjes 
maken met de kleinkinderen deed hij ook graag, 
vooral zijn IJsco-vanillio was beroemd. 
Zondagmiddag is het trefpunt bij de Familie 
Kroeze. Iedereen is er en het is altijd gezellig. Het 
zal wennen zijn dat de grote stoel bij het raam 
leeg blijft en dat opa er niet meer is om zijn kin
deren en kleinkinderen hartelijk te begroeten. 
Maar ondanks het verdriet overheerst toch de 
dankbaarheid dat hij na een mooi leven op een 
vredige manier is ingeslapen, nadat iedereen lief
devol afscheid heeft kunnen nemen. 

Dankbaar zijn wij voor uw aanwezigheid en steun 
in deze moeilijke tijd. 

Regien Kroeze-Wolbert 
kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, 30 januari 2003 


