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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDRIKUS KREUWEL 

echtgenoot van 

Hendrika Johanna van het Reve 

Geboren 18 juni 1898 te Almelo, in de 
Heer overleden te Almelo 15 november 
1976. We hebben zijn lichaam vanuit de 
St Jozefkerk (Sluitersveld) door crema
tie te Usselo aan de schoot der aarde 
toevertrouwd 19 november' 1976. 

Johannes was een bescheiden en tevreden man, 
die zich gedurende vele jaren als liefdevolle 
echtgenoot, vader en opa van-uit zijn diepe 
geloofsovertuiging geheel inzette voor gezin en 
familie; steeds plichtsgetrouw was hij 'n goede 
werknemer en prettige collega op het werk, hij 
genoot van de vrijheid en bewonderde God 
graag in zijn schepping aan de ·waterkant. Zo 
had hij nog graag lang willen leven met zijn 
liefdevolle en zor'gzame echtgenote, maar de 
gebreken van de oude dag maakten het nodig 
dat hij zich steeds meer door anderen moest 
laten verzorgen . Ook dit heeft hij vanuit zijn 
geloof in overgave weten te aanvaarden, men 
hoorde maar zelden 'n klacht uit zijn mond, 
ondanks moeite en pijn. Zo is hij de Heer ge
volgd op de lijdensweg gedachtig Jezus' woord: 
"Wie mijn volgeling wil zijn neme zijn kruis 
op en volge Mij na". 
Ondanks alles bleef toch steeds zijn liefde en 
belangstelling uitgaan naar allen die h em dier-

baar waren en die hem tot het einde met zorg 
omringden. Met 'n dankbaar hart voor a1 het 
goede dat hij van God door vele medemensen 
mocht ontvangen heeft hij in vrede zijn ogen 
gesloten om te ontwaken in de heerlijkheid van 
het hemelse Vaderhuis, waar hij voor altijd 
deelgenoot zal zijn in de glorie van de verre
zen Heer. 

,,Heer, geef hem de eeuwige rust." 

Onze Vader. Wees Gegroet. 

Uw blijken van medeleven hebben wij zeer 

gewaardeerd. Gaarne zeggen wij U hiervoor 

onze oprechte dank. 

H . J. KREUWEL - VAN HET REVE 

Kinderen en kleinkinderen 

Almelo, november 1976 


