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In dankbaarheid gedenken wij 

Johanna Maria Kreuwel 
weduwe van 

Georg Lodewijk Fruke 
Geboren 07 augustus 1923 
Overleden 13 maart 2008 

Zij is in 1923 geboren te Almelo, als derde kind in 
hel gezin van vijf kinderen Kreuwel, het was een 
tijd dot de mensen het niet erg breed hadden, 
ondanks dol had zij een fijne jeugd, moor het werd 
een stuk minder toen hoor vod er op 11 augustus 
1945 op 57 jarige leeftijd kwam te overlijden en 
hoor moeder alleen voor de verdere zorgen voor 
het gezin kwam te staan. De grote liefde in hoor 
leven was hoor man Lowie Fruke. waarmee zij 
kort no de oorlog trouwde, zij bleven bij hoor 
moeder in huis wonen en no enkele gelukkige 
huwelijksjoren kreeg zij te kampen met ernstige 
buikklochten, waarmee zij in het ziekenhuis werd 
opgenomen en woomo een operatie volgde, d il 
was de reden dot hoor huwelijk kinderloos is 
gebleven, wol zij hoor hele leven a ls een zeer 
groot gemis is blijven zien. Zelfs in de laats te 
weken van hoor leven heeft ze meerdere molen 
aangegeven, als ik nu moor kinderen had gehad 
don was ik niet zo afhankelijk geweest. 
Vervolgens is hoor liefhebbende man zeer 
onverwachts op de veel te jonge leeftijd van 
51 joor overleden en korte tijd loter verloor ze ook 
nog hoor moeder in de leeftijd van 73 joor, moor 
zij putte veel krocht uit hoor geloof om deze 

verliezen te verwerken. Vanaf dot moment bleef 
zij alleen achter, moor werd door hoor naaste 
familie heel vook uitgenodigd, vooral op de 
zondagen wanneer het gemis het meest 
v oelbaar was, hiervoor was ze hen heel 
dankbaar en d it bleef ze to t het laatst erg 
waarderen. Op hoor verjaardagen zorgde zij 
altijd voor een hopje en een drankje en doorno 
werd er vook bij hoor thuis eten gehoold als 
a fsluiting van het feest, toen dit hoorwot te druk 
werd zorgde zij voor een etentje builen de deur, 
ie ts waar we nog long aan terug zullen denken. 
Ze was een zeer hartelijke vrouw die hield van 
mensen om hoor heen en die niet bij de pakken 
bleef neerzitten maar altijd bezig bleef om te 
zorgen dol het er bij haar thuis gezellig en goed 
verzorgd uitzag en ook zorgde zij dat zij hoor 
lichamelijk onderhoud goed op pijl hield, ol vond 
ze het op het laatst erg moeilijk dat zij de bood
schappen vaak aan onderen over moest loten 
omdat hoor gezondheid hoor in de steek liet. 
No een kort ziekbed is zij dan op 13 maart loch 
nog onverwacht ingeslopen no te zijn voorzien 
van de H. Sacramenten der Zieken en in het voste 
geloof dot zij op reis ging naar God en door hoor 
dierbaren terug zou zien die zij al zolang had 
moeten missen. 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden tijdens hoor ziekte en no hoor overlijden 
zeggen wij u oprecht onze hartelijke donk. 

Schoonzussen, 
neven en nichten. 


