
Ook volgde hij de sport in het algemeen, maar 
had voetbal zijn meeste interesse. Dit jaar nog 
bezocht hij, samen met Ronnie, zijn zus in 
Australië en heeft hij daar rondgereisd. Aan 
iedereen die het maar wilde horen, heeft hij 
daarna zijn ervaringen verteld en werden de 
foto's getoond. 

Na het overlijden van ma in 1998, werd het 
stiller rond hem. Hij kon niet echt zijn draai 
vinden. Pa had niet het vermogen mensen aan 
zich te binden. Toen tante Jo, door haar 
gezondheid, uit huis ging, was hij alleen. 
Hoewel hij niet snel emotie toonde, gaf hij 
steeds vaker aan zich eenzaam te voelen en 
zich zorgen te maken. Hij was bang dat hij 
plotseling zou sterven, dat hij geen afscheid 
zou kunnen nemen en dat wij hem dood 
zouden aantreffen. Helaas is dat zo gegaan. 

Pa, je was ook een gelovig mens. We zijn 
verdrietig dat wc jou nu moeten missen, maar 
we zijn blij datje nu bij ma en bij God bent. 

Voor uw interesse en blijken van medeleven na 
het overlijden van onze zorgzame vader en 
opa, zeggen wij u onze oprechte dank. 

kinderen en kleinkinderen. 



Nooit meer verhalen van toen 

Wilhelmus Johannes Kroeze 
weduwnaar van 

Johanna Maria Tijhuis 

Hij werd geboren op 22 november 1918 te 
Borne. Geheel onveiwacht is hij op maandag 
22 oktober 2001 in zijn woning te Borne 
overleden. Hij werd 82 jaar. Na de plechtige 
uitvaartviering op 26 oktober 2001, in de St. 
Stephanuskerk te Borne, hebben wij hem te 
ruste gelegd, naast zijn vrouw, op de gemeente-

lijke begraafplaats te Borne. 

Pa, je verloor op jonge leeftijd jouw moeder. 
Toen je in 1951 met ma trouwde, nam je, 
samen met ma, de zorg voor opa en tante Jo 
op je. Wij weten datje dat niet altijd makkelijk 
is afgegaan. Het inleveren van een stuk 
privacy en dat het altijd als normaal werd 
ervaren door anderen, dat je voor hen klaar 
stond, werd door jou als zwaar ervaren. 
Maar we herinneren ons ook de zondagmor
gen. Na de kerk, samen met opa en jouw 
broers werd er bij ons thuis gekaart. Je had 
dan echt plezier aan het spel en de kontakten. 
Pa, we herinneren jou als een toegewijd vader. 
Op jouw manier was je er voor ons. Jij was 

geen man van veel woorden. Jouw zorg voor 
ons was hard werken, de zorg voor een goed 
inkomen en ons stimuleren om onze kwali
teiten te ontplooien. Je hebt vaak gezegd dat 
je onvoldoende kansen hebt gekregen om je 
eigen talenten te ontwikkelen, maar datje wil
de dat wij onze mogelijkheden zou den benutten. 
Ook herinneren we ons de fiets tochten. Over
al fietste je met ons naar toe. Je wist overal de 
weg. 
Als je eens op de praatstoel zat, dan kwamen 
de vertalen over vroeger. Over de lange 
fietstochten uit jouw jeugd. Over de wijze 
waarop je Jes en straf had gekregen op school. 
Over de oorlog. Over het werken. Over de 
vakbond. Over voetbal. Over jouw verkerings
tijd met m a. Maar zeker niet te vergeten, de 
verhalen over Borne en zijn inwoners. 
Pa kende in Borne iedereen met naam en 
toenaam. Tenminste, als het geen "import" 
was, zoals hij dat noemde. 

Hoewel zijn gezondheid wel wat probleempjes 
heeft gekend, was hij altijd actief. Hij 
wandelde door heel Borne, verkende op de 
fiets de omgeving en vroeg om u itleg als hij 
niet wist wat er gaande was. Hij was niet 
alleen goed op de hoogte van het wel en wee in 
Borne. Hij had een brede maatschappelijke 
interesse en was goed geïnformeerd over 
allerlei ontwikkelingen in de wereld en had 
daar zijn eigen uitgesproken mening over. 


