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In dankbare herinnering aan 

Euphemia Johanna 
Kroeze - Hoek 

weduwe van Johan Kroeze 

Zij werd geboren te Vriezenveen op 22 november 
1918. Op 16 maart 2007 overleed zij na voorzien 
te zijn van het H. Sacrament der Zieken in haar 
vertrouwde woonomgeving. 

Na een plechtige uitvaartviering op 21 maart 2007 
in de H. Antonius Abt te Vriezenveen, hebben we 
haar lichaam te ruste gelegd bij haar man op het 
parochiële kerkhof. 

Ma groeide op als oudste van vier kinderen in een 
arbeidersgezin. Na haar lagere schooltijd ging ze 
werken in een confectiebedrijf in Almelo om zo 
bij te kunnen dragen aan het gezinsinkomen. 
Op 16 oktober 1943 trouwde ze met Johan Kroeze 
en gingen ze wonen aan de Almeloseweg. In 1950 
trokken ze in bij haar ouders aan de Linthorstlaan. 
Uit hun huwelijk werden vier zoons geboren. Na 
de geboorte van de kinderen stopte ze met haar 
werkzaamheden bij het confectiebedrijf en werd 
thuisnaaister, waardoor ze de spil van het gezin 

kon zijn. Haar grootste hobby was kleding en de 
inrichting binnenshuis. Het moest allemaal 
mooi en bij elkaar passend zijn. 

Groot verdriet kwam in haar leven na het 
overlijden van haar oudste zoon Gerard in 1975, 
haar man in 1983 en haar jongste zoon Guus in 
1985. Dit verdriet bleef ze haar leven lang met 
zich meedragen. 
Om voor haar het leven draaglijker te maken, 
kwamen Harrie en Ans met de kinderen in 1988 
bij haar wonen. Zij kreeg een eigen plek en kon, 
mede door hun hulp, tot op hoge leeftijd 
zelfstandig blijven wonen. De laatste jaren ging 
haar gezondheid steeds verder achteruit, wat 
haar zeer moeilijk viel. Door zorg en medische 
hulp kon ze op haar geliefde plek blijven 
wonen, waar ze op 16 maart 2007 overleed. 

Wij bedanken u oprecht, voor uw bezoeken aan 
haar en de getoonde belangstelling tijdens haar 
ziekte. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen. 

Vriezenveen, 21 maart 2007 
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