
In liefdevolle herinnering aan 

Willem Krabbe 
Wilhelmus Johannes 

echtgenoot van 
Sientje Zwijnenberg 

Gezina Johanna 

Pa werd geboren op 1 april 1922 in Overdinkel. 
Op 22 februari 1944 trouwde hij met 

Sientje Zwijnenberg. Na voorzien te zijn van het 
H. Sacrament der Zieken is hij op 

29 april 2003 oveneden. 
Na de Uitvaartviering op zaterdag 3 mei 2003 in 
de H. Maria Geboortekerk te Losser, hebben we 

pa begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Lieve Pa. 

Je taak is volbracht. 
Onze onderlinge liefde moet blijven, 

zodat we samen er nog wat van 
kunnen maken. 

Pa was een harde werker. Met veel liefde heeft hij 
tot zijn pensioen gewerkt op de Ravenhorst, de 
Zandbergen. 

Pa genoot van de natuur. Dieren, met name z'n 
goudvinken, was z'n lust en z'n leven. Vele nestjes 
heeft hij met z'n koppeltje goudvinken gekweekt. 
Tuinieren was ook een grote hobby. En als hij bij de 
kinderen kwam, wat 't eerste wat hij deed de tuin 
schoffelen en onkruid wieden. Veel plezier had hij 
ook in 't koken. zo keek hij veel naar kookpro
gramma's op de t.v. En als het maar even kon, 
maakte hij zett daarna het gerecht, voor ma, wat zij 
zeer waardeerde, en voor zichzelf. 
Pa en ma genoten van de vakanties op de cam
ping in Elburg. Twee keer hebben ze ook een grote 
reis gemaakt naar oom Hans in Australiê , waar ze 
het erg naar hun zin hebben gehad. Volgend voor
jaar zouden pa en ma in het nieuwe huisje aan de 
overkant gaan wonen. Helaas kan pa dit niet meer 
meemaken. 

Over twee maanden wordt ma 80 jaar en volgend 
jaar zouden pa en ma hun 60-jarig huwelijks
jubileum vieren. Wat zullen we jou op deze dagen 
missen. 

Lieve Pa en Opa 
Rust maar lekker uit. 
Je hebt het verdient. 

Voor uw medeleven en uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en crematie zijn wij u zeer dankbaar. 

G.J. Krabbe-Zwijnenberg 
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


