
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan 

JOHANNA BERENDINA KROEP 
Bijna 40 jaar was zij getrouwd met 
Hendrikus Johannes Marle Bosma. 

Op 20 augustus 1920 werd zij te 
Losser geboren. 

Plotseling, getekend met het kruis 
van de ziekenzalving, is zij van ons 

heengegaan op 1 oktober 1990. 
Na de Eucharistie-viering in de 

parochiekerk van de H.Maria Geboorte 
in Losser op 5 oktober, volgde de 

crematie In Usselo. 

t 
Midden in de stilte van de nacht is zij 
overleden. - Zonder een woord te 
kunnen zeggen. 
Achteraf mag je misschien zeggen: 
er hoefde ook niets meer gezegd te 
worden. 

In de avond er voor hadden wij de 
plannen gemaakt voor de viering van 
het huwelijksfeest in de loop van het 
volgende jaar. Al pratend hebben wij 
het overal over gehad 

Want ook dat moest weer goed gere
geld worden, zoals zij in alles perfec
tionist was. In haar huishouding en 
buiten in de tuin; alles In huis, alles 
moest áf zijn. 

WiJ waren grenzeloos gelukkig met 
elkaar. Deden letterlijk alles samen. 
Ze had gouden handen om prachtig 
te borduren of te schilderen. 
Je zou bijna zeggen: wij hadden nle~s 
meer te wensen. 

Alles was geregeld. Totdat wij moes· 
ren ervaren dat ons leven niet in onze 
eigen handen ligt, maar in de Handen 
van God. - Zijn wegen zijn niet onze 
wegen. Zijn gedachten niet de onze t 

Plotseling is ons paradijs op deze 
aarde voorbij. - Een eeuwig Paradijs 
zal nu haar deel zijn. 
In dat vertrouwen nemen wij afscheid 
van haar. Zij moge rusten in vredel 

Voor uw meeleven en uw aanwezig
heid bij haar uitvaart en de crematie
plechtigheid ben ik U zeer dankbaar. 
U was een echte steun voor mij en de 
hele familie. Ik hoop dat ik die steun 
van U mag blijven ondervinden. 

H. BOSMA 


