


In dankbare herinnering aan 

BARBARA JULIANA KROEZE-MAJER 

Zij werd geboren te Boedapest op 22 januari 1913 en in de St. 
Josephkerk aldaar op 29 januari gedoopt met de namen Borbála 
Julia. Zij huwde op 14 mei 1938 met Johan Kroeze en uit dit 
huwelijk werden acht kinderen geboren. Veel te vroeg werd 
vader op 28 augustus 1968 uit ons midden weggenomen. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is moeder temidden 
van ons, haar kinderen, overleden in het ziekenhuis te Hengelo 
op I november 1998. De gezongen Requiemmis werd 
gehouden op 5 november in de St. Stephanuskerk te Borne, 
waarna wij haar te ruste hebben gelegd op de Gemeentelijke 

Begraafplaats te Borne. · 

Moeder, dankbaar zeggen weje naam. 

Als meisje van negen jaar kwam ze naar Borne om liefdevol 
opgenomen te worden door "oom en tante" Gerhardus en 
Johanna Schage. Na een moeilijke start in Borne liet zij zien dat 
ze vele capaciteiten had. Zij huwde met Johan Kroeze en 
samen namen ze de zorg op zich voor haar pleegouders. Ze 
gingen een tijd tegemoet van hard werken en onzekerheid. 
Haar sociale karakter, creativiteit en inzet zorgden ervoor - in 
het bijzonder tijdens de oorlogsjaren - dat veel mensen in die 
periode een goed en veilig onderkomen kregen. Haar leven 
stond in het teken van haar gezin. Haar man en kinderen 
stonden op de eerste plaats en het was dan ook zeer verdrietig 
dat na een periode van dertig jaar huwelijk vader plotseling 
kwam te overlijden. Haar kinderen waren haar daarbij tot steun 
om dit verlies te verwerken. Ze genoot intens van het opgroeien 

van haar kinderen en gaf ze alle ruimte om zich te ontplooien. 
Als oma leefde ze mee met het wel en wee van haar veertien 
kleinkinderen en had alle aandacht voor hun leven en zorgen. 

Moeder had een zeer brede belangstelling voor alles wat 
zich in de wereld afspeelde, ze kende de geschiedenis en 
genoot van de vele culturele vakantiereizen door Europa. Een 
discussie, over welk onderwerp ook, ging ze niet uit de weg. Ze 
hield van de natuur en tuinieren rondom haar huis was haar 
grote liefhebberij. Haar handen stonden nooit stil. Haar hele 
leven lang heeft ze gehandwerkt, eerst voor haar kinderen en 
kleinkinderen, later voor het Dijkhuis waar ze een graag 
geziene gast was. Kenmerkend voor haar waren haar zorg voor 
de medemens. Nooit vergat ze een verjaardag, altijd was zij 
attent bij een bijzondere gebeurtenis of ziekte. 

Moeder, de laatste tijd gaf je - ondanks je afnemende 
gezondheid - te kennen dat je het prachtig zou vinden om het 
jaar tweeduizend te halen. Het getuigde van je wil om te leven 
en niet te klagen over jezelf, maar helaas dit was niet haalbaar. 
In haar diep gewortelde geloof in God en Maria bezocht je dit 
jaar nog Lourdes en Kevelaer en op de dag dat een 
herseninfarct je velde was je nog een trouwe bezoekster van de 
Gerhardusprocessie in Overdinkel. Op het feest van 
Allerheiligen, één van jouw feestdagen, sliep je rustig in. 

Moeder, altijd had je voor iedereen een luisterend oor, 
aandacht en een goede raad. We zijn je daar zeer dankbaar voor. 

Wij willen graag iedereen danken die moeder dierbaar was en 
allen dank zeggen voor de grote belangstelling tijdens haar 
ziekte, het overlijden en bij het afscheid van onze moeder en 
oma. 

Familie Kroeze 


