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Ter dankbare herinnering aan 

HENNIE KROEZE 
echtgenoot van TRUUS TER DOEST 

Hennie werd op 8 januari 1929 te Hengelo ov 
geboren. Op 28 november 1986 overleed hij 
plotseling In Ambt Delden. Op 3 december was 

in de 0 . L. Vrouwekerk te Hengelo ov zijn 
uitvaart. waarna in Usselo zijn 

crematie plaatsvond. 

Hennie is niet meer onder ons. Dat is een groot 
verlies voor Truus, van wie hij zoveel hield. 
Maar ook in de familie, In de buurt en bij 
zoveel andere mensen laat hij een grote leegte 
na. Hij was Immers een man die altijd voor 
Iedereen klaar stond. Hoeveel klusies heeft hij 
niet gedaan! Nooit zou je tevergeefs een beroep 
op hem doen. Helpen en klaaretaan was voor 
hem een vanzelfsprekende zaak. Ook In de 
buurt was hij de spil. "Oom Hennie" noemde 
de 1•ugd hem. Hij stond dicht bij de mensen. 
want h1J was sociaal-voelend. Ook op het 
bedriJf leefde hij met iedereen mee, vooral bij 
ziekte en tegenslag. Hij kende geen vijanden. 

Hennie vond het heerlijk om thuis te zijn. Dan 
was hij helemaal op zijn gemak. Zijn tuin en de 
schuur met gereedschap waren zijn hobbles Hij 
kon genieten van de kleine dingen. een stukje 
muziek spelen. een gesprek met mensen, een 
goed woord van deze of gene. 

Hij was bllj, dat hij voorspoedig genezen was 
ven de ziekte die hem op 10 december 1985 
overviel. Hij heeft er helaas niet lang meer van 
mogen genieten Toen hij aamen met zijn 
collega's genoot van een ontspanningsavond, Is 
hij door de Heer van leven en dood opgeroepen 
Op zijn eigen manier heeft hij tijdens zijn leven 
In God geloofd en voor God geleefd. Moge hij 
nu voor altijd gelukkig zijn In Gods Licht en 
Vrede. 

Hu"~.e. bedankt voor al je goedheid en vriend· 
s:hap• 

Uw meeleven na het plotselinge heengaan ven 
mijn lieve man Is voor mij een grote steun en 
troost geweest. Ik dank U daarvoor van harte. 

Truus Kroeze-ter Does! 

Hengelo ov, december 1986 


