


Wij bewaren een fijne herinnering aan 

Alphons Kroeze 
echtgenoot van Regien Beldhuis 

en vader van Johan 

Hij werd geboren op 27 april 1935 te Berghuizen 
en overleed op 10 jull 1995 in het Dr. P.C. Borst
huis te Hengelo. Op 141uli Is hij, na een gezon
gen Eucharistieviering in de Emmauskerk te 
Oldenzaal te ruste gelegd op de begraafplaats, 
aldaar. 

Toen Alphons 25 jaar geleden met Regien 
trouwde, nadat zij samen een nieuwe boerden1 
hadden gebouwd, leek hun toekomst heel zon
nig. Hun geluk was kompleet met de komst van 
zoon Johan. 
Toen echter een jaar later, nu 22 jaar geleden, 
Alphons plotseling ernstig ziek bleek, was er 
nog geen vermoeden dat dit zo'n lang ziekte
proces zou worden. 
Na de eerste operatie herstelde Alphons zich 
goed en ging hij, harde werker als hij was, sa
men met Regien vol goede moed verder. 
Aan pakkend en doen wat er gedaan moest wor
den, niet bij de pakken neerzittend. Klagen de
den hij noch Regien, al kwamen na verloop van 

tijd de ziekteverschijnselen terug en moest hun 
bedrijf daarom inkrimpen. Nog twee keer werd 
Alphons geopereerd. Na de laatste keer wer
den de handicaps steeds ernstiger. Genezing 
was niet mogelijk. 
Wat een geluk dat Alphons zo'n s'erke en zorg
zame vrouw en zoon naast zich had, die het 
werk en zijn verzorging op zich namen toen dit 
nodig werd. Eerst alleen en later met hulp. 
Toen Alphons in april 1994 een ernstige inzin
king kreeg en volledig hulpbehoevend werd, 
moest hij afscheid nemen van z11n thuis en lief
devol worden verpleegd in het Dr. PC. Borst
huis in Hengelo. 
Hoe zwaar àit alles geweest moet z11n voor hem
zelf, Regien en Johan, laat zich niet moeilijk 
raden. Steun vonden zij in hun geloof 
Familie, buren en vrienden hebben altijd vol be
wondering en waardering gezien hoe ZIJ met 
deze problemen zijn omgegaan en gedacht dat 
God hier kracht naar kruis gaf. Hij ruste nu in 
vrede. 

Voor uw medeleven tijdens al deze jaren en na 
het overlijden van Alphons zeggen wij U harte
lijk dank. 

Regien, Johan en Lisette 


