
Een herinnering aan 

JOH KROL 
weduwnaar van 

Martine v. d. Oev" 

Hij werd geboren op 2 december 1891 in 
Eerde. en is op 15 januari 1976 op 94.jarige 
leeftijd, nadat h11 de H. Sacramenten der 

Zieken had ontvangen, overleden 1n het 
St. Joseph.ziekenhuis in Veghel. 

Op 20 januari 1976 ts hij begraven op het 
kerkhof van St . Antonius Abt te Eerde . 

Wij zijn bedroefd om ziln dood, maar ook 
vol blijdschap over het leven van vader. 
Zo vol van jaren als dit leven was. zo vol 
was het ook van gebeurtenissen. Als een 
goede vader heeft hij zich altijd blij en over· 
tuigend ingezet voor zijn grote gezin en zijn 
omgeving. 
Zijn gezin groeide gezond op en er kwamen 
3 roepingen voor het priesterschap. 
Niet lang 1s dit geluk voor hem volledig ge· 
weest, want veel te vroeg overleed moeder. 
juist na de 56ste verjaardag van vader, en 
kort voor de wijding van zijn eerste priester· 
zoon. 
Ongetwijfeld heelt hij die wijding van die 
eerste priester als een grote zegen gevoeld. 
Maar Gods wegen zijn niet altijd goed te 
volgen toen enige Jaren later de Jongste zoon 
Bert als jong priester-kandidaat overleed en 
de oudste zoon Tinus uit zlln nog long gezin 
werd weggerukt . 

Deze offers die hem werden opgelegd hebben 
hem zeer zeker heel diep getroffen, doch de 
wijze waarop hil die offers droeg kunnen we 
als voorbeeld nemen. Zijn gezin is over een 
groot deel van de wereld uitgewaaierd, Mari· 
nus en Antoon naar de missie van Flores en 
Oost Nieuw-Guinea. Jan en Piet naar Canada 
en Jans en Riek naar Amerika. 
Heel dikwiils zijn zijn gedachte naar hen toe 
gegaan die zover weg waren en talloze brie· 
ven zijn door hem geschreven om zijn belang· 
stelling te tonen en de familieband te onder· 
houden totdat zijn voortsluipende oogziekte 
hem het zien bijna onmogelijk maakte . Hij 
was toen in ~et Bejaardencentrum om rustig 
verder te leven en verzorgd te worden . 
Maar nog steeds werd op zijn feilloze geh•U· 
gen dikwijls een beroep gedaan 1 Zijn humo· 
ristische grappen en annekdotes. maar ook 
heel zijn sterven waren kenmerkend voor zijn 
vroegere leven. 
Nu is vader daar waar moeder al 29 jaar 11 . 
Zij zijn gelukkig. Wij treuren niet erg vader, 
en wil bedanken God dat u zo oud hebt mogen 
worden. 

Voor het oprecht meeleven bij overlijden en 
begrafenis van vader, zeggen wij allen harte· 
lijk dank. 

Familie Krol. 


