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TER HERINNERING AAN 

Henk van den Hoogen 
echtgenoot van Truus Krüse 

Geboren in 't Goy op 2 maart 1925 
Overleden te Enschede op 2 decem

ber 1982. 

Opnieuw is een goed. blij en tevreden 
mens van ons heengegaan, goed in 
volle betekenis van het woord. 
~ie Henk ech~ hebben gekend, zullen 
zich hem herinneren als iemand die 
zocht naar menselijkheid en geluk in 
de grote en kleine dingen van 't leven. 
Hoe~el hij wat gesloten was en soms 
moeite had met het maken van con
tact, stond hij' toch heel dicht bij de 
mensen voora bij de zwakkeren onder 
hen. Zij kregen zijn bijzondere zorg en 
aandacht. 
Als priester kenmerkte hem een op
r~chte bewogenheid met gelovigen. 
die problemen hadden met de 
officiële Kerk. Hij begreep hun kritiek 
op wetten en regels die hem niet 
evangelisch leken. 
Toch hield hij veel van de Kerk. die 
hem echter ook veel verdriet bezorg
de. - Toen hij na heel veel strijd 
besloot zijn leven met Truus te delen. 
moest hij helaas zijn ambt prijsgeven. 
waaraan hij zo gehecht was. 

Hoe graag had hij zijn verbintenis met 
Tr!JUS willen combineren met zijn 
priesterambt. Hij hoopte en verwacht· 
te dat Rome inderdaad een andere 
koers zou gaan varen. Groot was zijn 
teleurstelling. toen dit niet gebeurde. 
Ondanks de noodgedwongen ambts
verlating bleef hij in zijn hart de prie
ster die hij altiJd was geweest. 
G~lukkig kon hij zijn pastorale kwali 
teiten toch waar maken in zijn dage
lijkse omgang met mensen. 
Zijn plotselinge dood heeft iedereen 
verrast, vooral Truus die ruim 12 jaar 
lief en leed met hem mocht delen. 
Hun huwelijk was een echt thuis voor 
hem geworden. een plaats van gebor
genheid en rust. Dat thuis is hem nu 
ontvallen en heeft plaats gemaakt voor 
een ander thuis. waar God al les in 
allen zal zijn. Daar wacht de Heer op 
hen van wie Hij getuigde: "Wie mij 
belijdt voor de mensen. hem zal ook 
Ik belijden voor mijn Vader die i n de 
hemel. is." - Vanuit dit geloof in toe
komstig heil is leven mogelijk in het 
heden, vooral voor hen die hem zo 
dierbaar waren. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
ter gedachtenis aan hem. 

Truus Krüse 


