
Dankbare herinnering aan 

JOHAN KROEZEN 
30 maan 1925 Albergen 1 april 1998 

Johan Kroezen werd geboren te Albergen op 30 maart 
1925. llij suerfin het ziekenhuis van Almelo, gesterkt 
door het sacrament van de ziekenzalving, op 1 april 
1998. 6 april werd hij begraven op het parochiële 

kerkhof van Zenderen. 

Iemand die Johan Kroezen ontmoette, ontmoette 
iemand die met overtuiging en een grenzeloze liefde 
kon praten over zijn paarden. Dat was zijn lust en zijn 
leven. Prachtige exemplaren liepen rond het huis. Hij 
ging er mee naar tentoonstellingen en paardenkeuring
en enk wam dan steeds met prijzen naar huis. 
De prachtig gelegen boerderij aan de Dikkersbosweg 
heeft een één als huisnummer; gemakkelijk te 
onthouden omdat hij met zijn paarden heel vaak als 
nummer 1 uit de bus kwam. 
Deze hobby, het fokken van paarden, heetl hij daarvan 
zijn vader geërfd. Bijna zijn hele leven heeft Johan met 
bijzonder veel plezier op dit adres, D1kkersbosweg 1, 
gewoond. 
Hij was nog maar nauwelijks een jaar oud toen zijn 
vader bij het Dikkersbos grond kocht, daar ging 
bouwen en met 7.ijn gezin, bestaande uit vader, moeder 
en drie kmderen een nieuwe toekomst ging opbouwen. 
!vlet hard werken en veel venrouwen op Gods hulp 
werd het een boerderij waar de familie trots op kon 
zijn. 

Johan de jongste heen nooit de behoefde gevoeld om 
iets anders te beginnen. Het leven daar was voor hem 
waardevol. Het omgaan met de natuur wa~ zijn lust en 
zijn leven. Hij hielp zonder tegenzin op de boerdenj en 
na de dood van zijn vader bleefhij het bedrijftrouw dat 
deze met zoveel energie had opgebouwd. 
Het verlies van moeder in 1965 was zwaar voor vader 
en kinderen. Een t:\veede zware slag trof de familie 
toen de broer van Johan Gerard, boekhouder en 
accountant van Zenderen plotseling in 1970, 47 jaar 
oud, overleed. 
Vader stierf drie jaar later, 82 jaar oud. in 1973. Johan 
en Rick. broer en 7US bleven alleen achter. Ze zochten 
en vonden bij elkaar steun en hebben hun beste 
krachten gegeven aan het bedrijf. Toen Johan 65 werd, 
ging hij zich vooral wijden aan zijn hobby: het fokken 
van prachtige trekpaarden. In perfecte harmonie 
hebben Riek en Johan de laatste 25 jaar de mooie 
boerderij met zijn tweeën bewoond, met een tikkeltje 
heimwee naar het verleden en met veel dankbaarheid 
voor het mooie leven dat ze daar samen zo dicht bij 
Gods rijke natuur hebben mogen genieten. 
We vertrouwen erop dat het leven van Johan, dat hier 
lO onverwacht ophield. op een nieuwe manier 
voongang mag ~inden, b•J God de Schepper van 
hemel en aarde. 

Voor uw meeleven met het ;:o plotselinge 01•erlijden 
1·011 111ij11 zeer zorgzame broer zeg ik U heel liane/IJk 
dank. 

Riek Kroe:1m 

Dikkersbosweg 1, Albergen 


