


Niemnnd weet \\at je hebt geleden 
Niemand hccfijou" angst gekend 

Samen hebben wij gestreden 
Wc hop.:n dal je nu gelukkig bent. 

Een dankbare hennnering aan 

HEIN KRABBEN 
echtgenoot van 

Anneke Westhoff 

Hij werd op 15 oktober 1934 te Groenlo geboren en kreeg 
de doopnamen Hendricus .Josephus. Tamelijk onverwacht 
overleed hij in de morgen van maandag 8 oktober 2001 
in het Medisch Spectrum 1\vente te Enschede. 
De viering ten uitvaan vond plaats op 12 oktober in de 
parochiekerk van de Il Calixtus te Groenlo ln de 'er
wachtmg van de verrijzems ten leven hebben WIJ hem 
daarna te ruste gelegd op de r. k. begraafplaats te Groenlo. 

Terw1JI wiJ met hem \\achnen op een voorspoedig 
herstel van een 1ware operatie, was daar toch onvemacht 
zijn overlijden Verder lijden werd hem bespaard 
gebleven, want de piJnen waren heel Lwaar ge\\orden. 
maar wij moeten hem wel veel te vroeg 111 issen. 
Ruim 42 jaar mocht hij in een goede en gelukkige ver
bondenheid het leven delen met Lijn echtgenote. Zij wer
den de ouders van Ingrid en Wilfried en opa en oma van 
vier kleinkinderen l let leven aan de Deventerkunstweg 
in Auste was goed, genietend van de natuur en de vogels 
Ooit had h1J de knns gekregen om bij oom Jans Scharcn
borg m te trekken En met zijn vakmanschap als metsc-

laar had hij er een mooi huis van gemaakt e<:n kleine 
boerderij en \Olop rmmle om LIJD hobb} te beoefenen 
klokken en oude uumerkcn H1J was een bezorgde en 
huiselijke man, vader en opa BtJ70nder behulpzaam in 
het uit handen nemen van allerlei \\erk7.aamheden. HIJ 
wns een doorzetter die alt1Jd verder "ilde en je niet opza
delde met zijn eigen zorgen. 1 hJ was erg gesteld op LÎJD 
kleinkinderen: LIJ gmgen met opa fietsen naar de eendjes 
en hadden in hem een fijne opa En thuis kon je altijd 
alles met hem overleggen, Lodat het ook een goed 
samenwonen was met hel gczm van 1oon Wilfried. Een 
half jaar geleden werd een ernstige ziekte ontdekt, maar 
de behandeling mei tenslolle een operatie boden uitzicht 
op herstel. Het mocht niet zo zijn"". 
God Vader, waarom moeten wij hem nu al missen? 
Waarom mocht hij niet herstellen vnn zijn ernstige ziekte? 
Wij \Tagen het U met allen die moeien lijden en ook wij 
knjgen geen antwoord Toch willen wiJ U danken dat hiJ 
de onze mocht ZIJD met al ZIJD liefde en nabijheid, met 
Lijn warme menselijke LOrg Wij \enrouwen hem aan U 
toe en leggen hem neer m U\\ hand, want hij heeft ge
leefd in geloof en 'ertrouwen op U. Wilt U hem door de 
dood heen bewaren~ En geef dat ook wij Uw vaderlijke 
LOrg mogen ervaren en le.!r on~ mei deze lege plaats te 
leven. Bewaar ons voor cJJ,,aar. Amen. 

Voor uw belangs1elling c11111ec/e1•e11 in =iJn =iekle en na 
=iJn overlijden, zeggen wij 11 on:e oprechte dank. Hel 
heeft hem en ons goed gedaan. 

J M B Kr:ibben - Westhoff 
Kinderen en kleinl.inderen. 


