
Ter herinnering aan 

MARIE KROEZE 

Marie werd geboren op 1 augustus 1911 en overleed, 
voorzien van het Sacrament der Zieken, op 
Hemelvaartsdag 13mei 1999. 
Na de uitvaartmis in de H. Plechelmuskerk te Saasveld 
op dinsdag 18 mei 1999 is zij begraven op het 
parochiële kerkhof aldaar. 

Rust nu maar uit, jou strijd is gestreden 
Niemand weet wat jij hebt geleden 
Niemand weet wat jij hebt doorstaan 

Marie was de jongste uit een gezin van twaalf 
kinderen. Al haar leven heeft ze de zorg gehad voor 
anderen; al heel vroeg voor haar moeder die veel 
verzorging nodig had. Op latere leeftijd moest ze 
rogge opzetten bij Meyer in de buurt. 
In haar leven heeft zij inmiddels van haar meest naaste 
familieleden, haar ouders, haar broers en zussen, 
afscheid moeten nemen. 
Marie, was een sobere vrouw; ze had niet veel nodig. 
Ze was gelukkig met datgene wat ze bezat. Voor 
zichzelf had ze bijna niets nodig. Ze was zuinig op 
zichzelf op de spullen die ze had. Maar waar ze een 
ander kon helpen, zou ze al het mogelijke doen. 

In de loop van haar leven heeft ze zich een eigen 
wereldje geschapen; een kleine vriendenkring, de 

bingo, de krant, het televisieprogramma Lingo. Haar 
keuken waar ze altijd te vinden was; de stoel tegenover 
de palmboom en de duiven was haar geliefde plekje; 
de plek waar Pascal en Mark menig pannenkoek 
hebben gegeten. Dit was de leefomgeving waarin ze 
gelukkig was. 
Ze genoot van haar 'paradijsje' haar vogels; de 
pauwen, de kippen, de vijver. De natuur was haar lust 
en leven. Ze was vaak te vinden in het stukje ongerepte 
natuur; de Hös. 

Zij heeft de zorg op zich genomen voor haar ouders, 
twee van haar broers en schoonzus. Zij konden mstig 
in hun vertrouwde omgeving afscheid nemen. 
Dankzij de goede verstandverhouding tussen Marie, 
Gerard en Brigitte en de kinderen Mark en Pascal; met 
wie ze reeds enkele jaren onder een dak heeft gewoond 
en die bijna negen jaar goed voor haar hebben gezorgd, 
kon zij ook afscheid nemen van haar vertrouwde en 
gelieläc pick. Een pick waar zij gelukkig is geweest. 
Waar zij de in goede ham1onie kon leven met de 
mensen die zij liefhad. 

Wc geloven dat Marie nu thuis is gekomen in het 
hemels vaderhuis. Moge zij rusten in Vrede. 

Voor uw medeleven, op welke wijze don ook, danken 
wij oprecht. 

Familie Weghorst 


