
Dankhare herinnering aan 
HENDRIK KROES 

echtgenoot 'an 
Antonetta Catharina van Loon 

o:eboren to: ..1.mhem 1 augunus 1908, generkt 
door de Sakramenten der zieken, in de He"r 

u\•erleden te Breda 26 maart 1"61. 

l lccr, op de dag dat wij aan het begin van de 
Goede Weel.. Uw blijde intochl in .leruzalem 
vierden, liet Gij onze lieve man en papa zijn 
intocht houden in het hemels Jeruzalem. ~·ij 
Hagen U, dot hij in deze dagen de volkomen 
en 'oltuoide verlossing moge krijgen, die Gij, 
Heer, ons brengt. 
Want wiJ mogen het U "el zeggen, dat WIJ 
Uw kruis, d;it ons "erloste, nó :o pijnlijk 
\"oden 1 ja, Gij hebt ons nu ineens alles 11e
.raagd, nu Gij papa tot U riep. Heer, Gij be
~rijpt toch, "aarom wij kla1<cn . "ij zijn im
mers Uw kinderen: waarom l:i:it c:ij ons ach
ter, een beetje eenzaam, bedroefd en ont<tdd, 
ons, zijn vrouw en kinderen vool':il, die hem 
:oo "·aardecnlen en liefhadden en niet kunnen 
mi"en om zijn goedheid en liefde, zijn nooit 
aflatende zorg, zijn \"Oorbeeldige werJ..luH, 
:tiin voorit••n in al w:it goed was .. Gij had 
hem zo• cel goede eigenschappen [tcgeveo, 
dat bij ons •lies was, dat we 10 hem :to rijk 
... ·aren en met hem 40 gelukki11. juist d•arom 
klagen wij bij U dat we hem bier nu moeten 
miuton .. d:iarnaai;t zijn wij zo dankbaar, d:it 
wi1 ziJn ,·rom"~, zijn kinderen muchten "Zijn. 
Hij maakte ieder van ons 40 gelukkiR, daarom 
bidden .vi.i U : maak hem nu gelukkiJ< voor 
eeuwig en help ons hem na te vol~en, :ijn na
f(cdachte11is hoo!( te houden. 
Lic•·e 'rouw en kinderen, jullie worden zwaar 
beproefd maar ik weet, dat !lC altijd zo dapper 
geweest bent en alles voor elk.aar; in de he· 
mei zal Ik e\ en bezor1<d voor jullie blij Yen 
als ik alt"ël Rewee<t beo 


