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Marinus is geboren op 24 april 1936 als 2' zoon in het 
gezin van Bernard en Leida Kronenberg. Na de lagere 
school bezocht hij de Ambachtschool waarna hij als 
timmerman ging werken. Op een dansavond van 'De 
Vereniging' in Glanerbrug leerde hij Sannie kennen. 
Het meisje uit de Bultsweg stal zijn hart en op 6 mei 
1960 gingen ze trouwen. Ze verhuisden naar Zutphen 
voor het werk van Marinus. Hier werd op 9 mei 1961 
Gonnie geboren. Het gezin kwam na vier jaar terug 
naar Enschede waar Jos op 26 februari 1965 het 
levenslicht zag. Als mededirecteur van de Homebo en 
later als directeur van aannemersbedrijf Kronenberg 
heeft hij hier in de regio zijn sporen wel nagelaten. Het 
werk betekende erg veel voor hem. Ten tijde van zijn 
eigen aannemersbedrijf werkte Marinus zelf mee en 
werd 's avonds menig uurtje op zijn werkkamer door
gebracht met het maken van begrotingen en bestek
ken. Hierdoor kon hij niet altijd voldoende tijd vrijma
ken voor zijn gezin. Toen hij in 1993 met de VUT ging 
veranderde er veel. Er was meer tijd om te genieten 
van elkaar, de kinderen en kleinkinderen. Samen met 
Sannie ging hij erg graag op uit. De kleinkinderen 
hadden een speciaal plekje in zijn hart. 

Ze deden nooit tevergeefs een beroep op hun opa en 
hij was altijd bereid op te passen of een spelletje te 
spelen. Ook kon hij erg genieten van een avondje 
voor de open haard met een glaasje wijn of een biertje. 
Niets was hem teveel. iedereen kon altijd een beroep 
op hem doen en hij heeft dan ook heel wat afgeklust 
en verbouwd bij zijn kinderen en anderen. Daarbij was 
hij vooral ook erg perfectionistisch. Hij was niet gauw 
tevreden en ging door tot het resultaat naar zijn zin 
was. Met minder nam hij geen genoegen. Marinus had 
duidelijk een eigen mening. Deze stak hij niet onder 
stoelen of banken en hij schuwde een discussie niet. 
Op feesten en partijen was Marinus een graag ge
ziene gast en hij was altijd bereid een liedje of ge
dichtje in elkaar te draaien. Fietsen was zijn grote 
hobby. Zeker twee keer in de week fietste hij op race
fiets of mountainbike door Twente en hij heeft binnen 
EWV Het Oosten veel werk verricht. Hiernaast heeft 
hij zich het afgelopen jaar ook ingezet binnen het 
bestuur van het ouderenpastoraat. Tijdens zijn leven 
en vooral ook de afgelopen periode heeft hij veel 
doorzettingsvermogen getoond. Hij bleef optimistisch 
en het is bewonderenswaardig hoe hij geprobeerd heeft 
zijn ziekte de baas te worden.Wij zullen hem ontzet
tend missen. Vooral zijn liefde, de aandacht voor an
deren, zijn adviezen, het er altijd zijn als we hem 
nodig hadden en zijn alt ijd positieve instelling. We 
houden ons dan ook vast aan zijn uitspraak 'Het 
wordt nooit zo donker, of het wordt ook wel weer licht! 

Hartelijk dank voor uw belangstelling en meeleven 
tijdens zijn ziekte en bij het overlijden van Marinus. 

Sannie, Gonnie, Jos, Yvonne en kleinkinderen 


