
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Wilhelmus Johannes 
Hendrikus Kroeze. 

Hij werd 25 juni 1g38 te Losser gebo
ren, In Lonneker sloot hij zijn kerkelijk 
huwelijk 22 mei 1964 met 

Joh•nna Hermina Gezlna Nijhuis. 
Vanaf november 1982 waren de be
richten over de gezondheid van Willy 
niet zo gunstig. We leefden in groot 
vertrouwen, maar na het ontvangen van 
de ziekensakramenten kwam toch het 
moment van het afscheid: 15 januari 1g84 
in "de Stadsmaten" te Enschede. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser werd hij begraven 
18 januari 1984. 

Wat jong nog! Zo'n kort leven! Men
selijker wijze brengen ons deze ge
dachten uit ons evenwicht. 
Willy leefde immers altijd heftig in alle 
opzichten : hij wilde studeren, hij wilde 
een degelijk gezin, hij wilde alles voor 
zijn vrouw doen, ook voor René en 
Wilfried, maar ze moesten tevens luis
teren. Hij wilde godsdienstig zo goed 
mogeli1k voor de dag komen en ver
droeg niet, dat een ander daar iets van 
te zeggen had. 

Hi1 was een groot dierenliefhebber en 
dat schi1nt in te sluiten, dat we dan 
ook voor mensen iets over hebben. In 
verschillende sporten was hiJ niet alleen 
aanwezig, maar speelde zijn partij. 
Vasthoudend en met overtuiging zette 
hij zijn koers uit. Niemand deed tever
geefs een beroep op hem. Wij bewon
deren hem, dat hij zijn ziek-zijn zo heeft 
aanvaard, verwerkt en met geduld over 
zich liet komen. Daar is toch een groot 
geloof voor nodig. Gods steun en kracht 
zijn dan voelbaar aanwezig. 
Ik streef niet naar meer, dan ik halen kan: 
Ik ben niet hoogmoedig : 
mijn aanspraken, Heer, zijn gering; 
ik ken mijn zwakke kracht. 
Mijn God, ik ben stil. Breng mi1n zoe· 
ken naar geluk in U tot rust. 

Voor uw bli1k van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

J. H. G. Kroeze-Nijhuis 
René en Monique 
Wilfried 


