
Groet de dageraad, 
want God is Licht. 



Met grote dankbaarheid denken we 
terug aan 

HERMANUS BERNARDUS KROESE 
echtgenoot van 

Anna Frederica Josephina Graave 

Hij werd te Lonneker geboren op 30 jan . 
1911 en is na een langdurige ziekte en na 
tijdig voorzien te zijn van het Sacrament 
van de Zieken, overleden 12 maart 1977. 
Van uit de Maria-kerk in Berghuizen heb
ben we hem begraven op het kerkhof te 
Oldenzaal. 

Hoewel we bedroefd zijn over zijn heen
gaan uit dit leven hier op aarde, zien we 
toch met vreugde terug op alles, wat hij 
voor ons heeft betekend. 
Hij was een man met een groot geloof 
en sterk Gods vertrouwen. Door zijn op
gewektheid , door zijn rake nuchterheid en 
typerende geestigheid, door zijn grote 
liefde voor anderen, had hij een bijzon
dere plaats bij zijn lieve vrouw, zijn kin
deren, kleinkinderen en vele vrienden en 
kennissen. 
Met een groot verantwoordelijkheidsge
voel heeft hij altijd gewerkt voor de op
bouw en uitbreiding van zijn zaak en 
probeerde hen, die in de winkel kwamen, 
zoveel mogelijk van dienst te zijn. 
Nu is hij van ons heengegaan: hij , die als 
klokkenmaker de tijd tot op de minuut 
kon re_gelen, heeft moeten toegeven, dat 

"God alleen de Heer van alle tijd is. 
De priester-dichter Guido Gezelle zegt het 
zo markant : 

,,De wijzer wijst elk uur en tijd, 
maar niet het uur, dat ge schuldig zijt 

te sterven. 
Weest vqorbereid, 
de wijzer wijst naar de eeuwigheid". 
En hij was voorbereid. Heel bewust heeft 
hij 48 dood aanvaard, zodat hij hierover 
gemakkelijk kon praten en alles zelf re
gelde ; vooral met zijn vrouw, die hem 
met zoveel liefde thuis heeft bijgestaan, 
want daar wilde hij graag sterven. 
Met zijn vrouw had hij zich erop verheugd 
om voor ruim drie maanden naar zijn 
familie in Australië te gaan, maar zoals 
hij zelf zei: ,,God heeft anders beslist". 
Nu heeft hij zijn allerlaatste reis onder
nomen naar God, bij wie hij voor altijd 
gelukkig is. 
Moge de gedachte, dat hij nu bij God met 
ons verbonden is, degenen sterken, die 
hij achterliet. 

Voor de vele blijken van belangstell ing bij 
de ziekte en het overlijden van mijn dier
bare man, onze zorgzame vader, behuwd
vader, opa en broer, zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

FAM. KROESE-GRAAVE 
kleinkinderen en broer 
Kinderen, behuwd-, 

Lonneker, maart 1977 
Wiggersbosweg 60 


