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Ter ge ovoge herinner ·1g aan 

HENDRIK KROEZE 
HIJ werd 1 november 1009 te Saasveld geboren 
Na een langdurige en moedig gedragen ziekte en 
gezalfd met het Sacrament van de Zoeken over· 
feed hoj op 2 december •981, un het ouderlijk huis 
zoals hij graag wilde. In de parochiekerk te Saas· 
veld hebben wij 5 december d a v. tijdens een 
Plechtige Eucharistieviering en Uitvaart afscheid 
van hem genomen en zojn lichaam op het kerkhof 

aldaar aan de aarde toevertrouwd 

Heel z•Jn 1 even heeft hoj op de boerderij. zvn ou· 
derhJk huis, gewoond en gewerkt Van iongs af 
leerde hlJ, zijn vader en moeder te helpen In hun 
zorg voor het grote gezin, eerst op de kleine boer· 
derlJ daarna bij de Heodemaatschapplj en als melk· 
roJder 1n de plaats van zijn vader 
AltUd was hij bezig , altijd ook was hoj bereid om 
te helpen, als er In de buurtschap iemand hulp no
dig had; hij deed nooit moeilijk: loever werkte h•J 
nog harder en nog langer, soms dag en nacht 
Zijn goedheid was. zoals zijn karakter: echt. eerlijk 
en oprecht. Dat werkte aanstekelijk: mensen waren 
niet zelden bereid ook hem te helpen; en de kin· 
deren uit de buurt kwamen maar wat graag naar zlJn 
boerden), voor de vijver of de ganzen, voor de 
hoenders of de eenden. voor de eieren of de prui· 
men. En ze waren hartelijk welkoml 
Hendrik had een sterk natuur-gevoel; hij kon intens 
genieten van de natuur en ontroerd aandacht heb· 
ben voor alles wat er groeide en loefde rond de 
boerderij planten en dieren, groot vee en klein 
vee, vogels en v186en: hij ~as een goede kenner 
van peerden en runderen en allerlei gevogelte Vaak 
91ng h•J in de nacht met zijn hond en fret op J8Cht 
En verder gong hij maar zelden de deur uit: hij 
hield van bezoek en zo kwam menigeen voor een 

preet,e naar hem toe. Hij vond dat lijn; hl) kon ge· 
zellog Z!Jn en boeiend vertellen; h•J kwam ook alles 
te weten. wat h•J weten wou. en dat was niet we1-
n1g En als ,e op.tond. was het altijd; 'weerkomen'! 
Tot aan z1Jn ~oek'o heeft hij een mooi leven geh~d . 
Met ziJn gew~on en onopvallend leven was hij toch 
een bijzonder mens: tegenover iedereen bleef hij 
alhJd z1chze1:1 tilj was geestig, vcrrdssend oor
spronkeliJk. vroend•loJk . gastvrij , hiJ trad de mensen 
tegemoet zoals hlJ was en noo11 anders: de humor 
straalde u•t ZJn ogen. hoj mochl graag schertsen, 
mall1ghe1d ma"en mei mensen. ze gemakkeluk ont· 
wapenend met zijn vriendelijke vrUmoedigheod 
Hendrik heeh ook ZÎ)n kruis gehad: voor zorg en 
leed os hij niet gespaard gebleven: bijzonder pijn 
deed het hem. als men hem voorblJgong of iets on 
de weg legde vooral onder oneerlijke of onrecht· 
vaardige bejegening gong hij zwaar sebukt. 
Tegen zijn ziekte heea hij zich moedig geweerd, 
hij wilde nog zo r,raag leven Vanuit zijn eenvoudig 
geloof dat hij op zijn eigen oude en vertrouwde 
wuze beleefde, was hoj echt wel bereid. maar hoj 
had geen heast hij wilde wel graag oud wordenl 
Hoj beleefde tot het einde de weelde van de na. 
tuur, waarin hij leefde. en ook do weemoed van 
het naderen<!e afscheid van el het schone. De he· 
mei van God kon noet mooier zijn dan de plek. 
waar hl) woonde, vond hij. Moge hij nu verblijven 
In het huis ven do Heer, tot 1n lengte van dagen 
en ervaren: geen oog heeft gezien en geen oor 
heeft gehoord en geen mens kan het zich voor
stelleo al wat God bereid heeft voor doe Hem 
liefhebben. 

Onze Vader Wees Gegroet 

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond bij 
ziekte, overliJden en begrafenis van onze broer en 
oom, betuigen wij U onze oprechte dank. 

Saasveld. december 1981 
Loohavenweg 8 

Namens allen 
Marie Kroeze 


