
In dankbare herinnering aan 

BERNARD KRABBE 
echtgenoot van 
STIEN KUIPERS 

Hij werd geboren te Losser op 
10 augustus 1912. 

Gesterkt door het Sacrament van de 
zieken is hij te Enschede overleden 

op 23 mei 1990. 
Na de Uitvaartdienst in de Ariënsge
dachteniskerk aldaar op 28 mei. vond 

de crematie plaats te Usselo. 

t 
In Bernard Krabbe is een markante 

persoonlijkheid van ons heengegaan. 
Hij blijft in onze herinnering als een 
harde werker, een man met doorzet
tingsvermogen en wilskracht. 

Voor zijn vrouw Stien, zijn kinderen 
en kleinkinderen was hij een meele
vende man, vader en opa. 

Bernard was een kundig meubel
maker en een ware zakenman. 
Hij mocht nog het 25-jarig jubileum 
meemaken van het bedrijf in Glaner
brug. dat hij in 1963 begonnen was. 
En hij kon met trots terugzien op wat 
hij had bereikt. 

In dankbaarheid mocht hij in dat 
zelfde jaar, in 1988, met Stien, zijn 

steun en toeverlaat, hun 50-jarig 
huwelijksjubileum herdenken. 

Ondanks zijn ziekte en kwalen van 
de laatste jaren bleef Bernard opti
mistisch en vol belangstelling voor 
zijn omgeving en voor het wereldge
beuren. - Tot het laatst toe had hij 
graag mensen om zich heen. 

Heel bewust en vol geloof en over
gave aan de Heer van leven en dood, 
omringd door Stien en alle kinderen 
met hun partners is Bernard een paar 
weken voor zijn overlijden gesterkt 
door het Sacrament der zieken. Dit 
heeft hem veel rust en kracht gegeven. 
Dankbaar voor de niet aflatende zorg 
en verpleging van Stien en de kinde
ren is hij ingeslapen op de vooravond 
van het feest van Hemelvaart. 

In veel opzichten was deze man 
een voorbeeld voor ons allen. 

WIJ BIDDEN: Heer onze God, geef 
Uw dienaar Bernard Krabbe, die 
sceeds op U vertrouwd heeft in zijn 
rotsvast geloof, de vrede en vreugde 
van het Vaderhuis, die duren zal in 
eeuwigheid. Amen. 

Wij danken U hartelijk voor uw 
be!angstelling en meeleven. 

Oe familie 


