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Gedenkt n uw gebeden 

HENDRIKA KROEZE 
weduwe van 

GRADUS JOHANNES KROOSHOOP 

eerder gehuwd geweest met 

JOHANNES HENDRIKUS BOMERS 

Ze werd geboren te Saasveld op 10 januari 1896 
Gesterl<t door het H. Sacrament der zieken 
overleed zlJ te Delden op 1 e Kerstdag In huize 
St. Elisabeth. waar ze vele jaren werd verzorgd. 
In de 0. L Vrouwekerk te Hengelo werd de 
uitvaart gehouden op woensdag 29 december 
1982 en deerne legden we haar te ruste biJ 

vader op het r . k. kerkhof te Hengelo Ov 

In deze dagen op het Hoogfeest van Kerstmis 
is moeder toch nog In stilte van ons heen
gegaan. We hadden haar einde verwacht, maar 
ons leven ligt In de Hand van God die ons 
mensen In deze dagen van Kerstmis zo mense
lijk nabij Is. 

Moeder mochten we 86 jaar in ons midden heb
ben. De laatste 13 jaar verbleef zij In het ver· 
pleeghuls Sint Elisabeth te Delden. Daar werd 
ze liefdevol verzorgd. Ze kon niet meer praten 
en toch w1 sten we dat ze ons bezoek waar
deerde. 

Ze was voor ons een echte moeder. Met veel 
zorg en veel liefde. Vele 1aren stond ze alleen 
voor de opvoeding van heer 7 kinderen en dat 
was niet altlJd gemakkelijk . Ze was eerlijk en 
rechtvaardig. Ze stond open voor ieder ander: 
ze was gastvrij en je was altijd welkom blJ haar. 
Moeder was sterk In het geloof en in vertrou
wen op God. 

Toen ze 69 jaar oud was bezocht ze nog Henk 
en Nel in Australlê Ze wl lde weten hoe ze het 
daar maakten. 

Zo was moeder. Zo was oma en zo gedenken 
we haar en we bidden voor haar en voor elkaar. 

Moge ze rusten In vrede 

Emanuel God met ons •. . 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en 
na het overlijden van onze lieve moeder en 
oma zeggen wij U hartelUk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


