
Wil 1n dankbaarheid gedenken 

Bernardus Antonius Kroep 

Geboren te Losser op 20 januari 1912. 
Sinds 19 oktober 1939 echtgenoot van 

Hendrika Jacoba de Groot 

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken in de 
vrede van Chnstus overleden te Enschede op 
2 mei 1994. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
van het Dr. Ariênstehuis namen we op 6 mei 
afscheid van hem. 

Op 3-jange leeftijd reeds wees geworden heeft hij 
de warmte moeten missen van het oudertijk huis. 
Maar des te gelukkiger was hij later met zijn 
vrouw, bi1na 55 jaar, en met de kinderen uit hun 
huwelijk geboren. 
Hij viel op door zijn eenvoud en zijn trouw. 
Trouw in zijn werk bij Schuttersveld: 43 jaar lang, 
bijna aldoor in ploegendienst. 
Trouw aan moeder vooral, voor wie hij tot het 
laatst toe zo bezorgd was. 

Trouw aan zijn kinderen en kleinkinderen, op wie 
hij zo trots was. 
Trouw aan zijn medemensen. voor wie hij alt11d 
klaar stond vooral in de moe1li1ke oorlogsjaren, 
toen hij zich verdienstelijk maakte voor het verzet. 
Trouw bovenal aan God en aan de Kerk, die hlJ 
lief had. 
Intens kon hij genieten van de vele wonderen in 
Gods schepping, van z11n bloemen en zijn vogels 
Het afscheid, vooral van moeder, viel hem zwaar 
Maar als man van geloof wist hiJ dat hij op-weg 
was naar de eeuwige vreugde in God en dat het 
afscheid maar tijdelijk was. 
Een van zijn laatste woorden waren: "Als ik in de 
hemel ben zal ik bidden totdat jullie allemaal weer 
bij me zijn." 

Goede God en Vader: wij danken U voor alles wat 
Gij voor ons door hem gegeven hebt. Laat Uw 
belofte nu ook voor hem in vervulling gaan: 
"Goede en trouwe knecht, over weinig zijt ge 
getrouw geweest, over veel zal Ik u stellen: ga 
binnen in de vreugde van Uw Heer!" (Mt.25,21) 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa. 

H.J . Kroep-de Groot 
kinderen en kleinkinderen 


