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Johanna Christ ina Kroeze 
Ze werd 11eboren op H november 1936 te 0 den• 
zaal, overleed op 10 september 1987 in 't Ziekenhuis 
te Enschtde. Op 15 september h'elden we de u'tv~art 
voor haar in de Emmauskerk te Oldenzaal, WJ;irna 
ze werd bearaven op de Algemene BegrJafplaats 
a ldaar. 

Jo is haar hele leven thuis gebleven, metwerkend 
op de boerderi1 en later zorgend voor haar hooa 
bejaarde vader en tante. 

Jaren aeleden bleek dat ze, zoals haar moeder. een 
nier kwaal had. Het beperkte steeds meer haar doen 
en laten. In 1981 kreea ze eindel1;k een n•ertrans· 
plantaue. Het aaf haar nieuwe mogeli1khedcn, maar 
ze hield een zwaar dieet en bleef een bekende "' 
het ziekenhuis. Zoals overal. zei ze ook daar op haar 
e1gen WIJZe haa" mening zonder aanzien des per· 
soons. 

Het overloidcn van tante in april bracht een arote 
leegte voor Jo. Ze had haar taak volbracht. Ze ver
heugde Z1Ch er op dat ze eindelijk een reis naar 
Lourdes kon ma~en, maar het viel haar zwaar omd~t 
ze te moe was. 

Als laatste ver liet ze het ouderl ijk huis, gaf haar 
duif weg en trok naar een mooi flatje in de binnen· 
stad . 

Al na twee dagen werd ze weer opgenomen in het 
ziekenhuis. waar ze enkele dagen later het sacrament 
van de zieken ontvin11. afscheid nam van de familie 
en stierf. 

Dankbaar om alles wat z11 heeft aedaan, sluiten we 
ons aan b11 haar geloof. We vertrouwen haar toe 
aan de levende God en bidden: 
God, in uw ogen leeft al wie aestorven is. Voor U 
ver-2a.at de mens niet, mur wacht 'n beter lot. WiJ 
bidden U. neem haar op on uw hemelse vaderhu:s 
en laat haar delen 1n uw liefde. 
Dat b,dden w11 door Christus onze Heer. Amen. 

Voor de vele bl i1ken van belangstelling na het 
overlijden van onze lieve zus. schoonzus en tante 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Kroeze 
en kinceren 


