
Marion, Than, lianne en Ellen 
danken jullie voor het warme 
medeleven op welke wijze dan ook. 
Het is voor ons een grote steun. 

Hoe moet /let nu verder zonder JOU? 
We missen nu al je sterke armen. 
Je stelde ons altijd gerust. 
Nu zullen we 1ouw stem nooit meer horen 
en worden nooit meer door jou gekust. 



Een hefdevolle hernoenng aan 

GERRIT KROEZE 

* 19-02-1957 
Deurningen 

t 17-09-1998 

Oldenzaal 

Gem! hield van het leven 
en was zeer begaan met 
anderen. Alt~ vrolijk. 
Fluitend en zingend zowel 
op het werk als 1n zijn vrije 
tijd. Net als zijn vader was 
hij een geboren handels
man. Op jeugdige leeftijd 

had hij al een krantenwijk. Hij heeft altijd veel plezier 111 

l.ljll werk gehad en heeft door zijn inzet ook veel bereikt 
Hq was een gedreven vakman en zeer geliefd oij zijn colle
ga 's en vele honderden relaties. 

Als trouw supporter van Pollux genoot hij volop van vol
leybal. Zelf speelde hij ook nog een aardig partijtje mee. 
Ook voetbal had zijn hart, met als hoogtepunt het samen 
met zi;n baas bezoeken van de WK wedstrijd van Oranie 
tegen Argent1nie, afgelopen zomer in Marseale. hierover 
raakte hij niet uitgepraat. 

Hij hield zielsveel van Zijn gezin. Marion, Than, Ellen en 
Uanne betekeooen letterlijk alles voor hem. 

Van Marion's moeder hield hij alsof het zijn e~en moeder 
was en hij wist dat thuis anes goed zou zi1n als Moeder 
Breukers er was. 

Hij was trots op zijn huis, tuin en de buurt. Hoewel hiJ lief· 
hebber was van de natuur, kon het kamperen hem aan
van.~elïjk weirng bekoren. Toch trol< hij de laatste jaren er 
graag met de caravan op urt en heeft hieraan veel plezier 
beleefd. Vooral van de laatste vakantie in Italië heeft h11 
samen met zijn gezin enorm genoten. Iedereen liet h11 trots 
de foto's zien. 

Kort na deze vakantie werd Gerrit ernstig ziek Ook nu 
ging hij ae strijd aan zoals hij was: 
stnjdvaardig. met veel energie en vastbesloten weer beter 
te y,orden. Zolang het maar kon regeide hij, zoals altijd, 
alles. Door de aanwezigheid van moeder, thuis bij Manon 
en ziin kinderen, hoefde hij zich over de thuissituatie geen 
zorgen te maken. Gedurende vijf weken vocht hij een 
ongelijke strijd. 

We moeten afscheid nemen van een fijn mens. Iets van 
onszelf gaat met Gerrit, een deel van hem br.1ft altijd bij 
ons. 


