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Dankbaar gedenken we 

WILLEMINA HENDRIKA MARIA KROEZE 

weduwe van 

JOHANNES BERNARDUS RONDHUIS 

Ze werd geboren te Enschede op 25september1915. 
Ze overleed toch nog onverwacht op 18 april 1990 in 
haar eigen woning. We deden haar uitgeleide na de 
uitvaartdienst in de St. Jacobuskerk te Enschede op 23 
april d.a.v. Daarna was de crematieplechtigheid te 
Usselo. 

Moeder was altijd erg zorgzaam en ze hield van 
gezelligheid en huiselijkheid. Zo liet ze haar weldadige 
invloed niet alleen voelen in ons gezin, maar ook op de 
zaak waar ze vader vaak hielp. Zijn overlijden in 1971 liet 
een leegte na 
In 1974 verhuisde ze naarde city-fiat naast de Jozefkerk. 
Ook hier weer genoot ze van de kleine familiekring, 
vooral van Mieke en Louis wanneer die op bezoek 
kwamen met Nicole en Maarten, waar ze dol op was. 

Ook hield ze van puzzelen en borduren, van lezen en TV
kijken, waarbij haar belangstelling voor het landelijke 
nieuws en het wereldgebeuren opviel. Maar zelf bleef ze 
het liefst thuis. 
Moeder is altijd erg gelovig en meelevend met de Jozef
en Jacobusparochie geweest. Haar geloof was, in de 
goede zin van het woord, volks: elke avond werd het 
kruisje gegeven, elke zaterdag was voor haar Mariadag, 
de H. Gerardus was haar lievelingsheilige en blij was ze 
met de aanbouw van de Mariakapel tegen de Jozefkerk 
aan. Bewust maakte ze de tijd mee van het rijke Roomse 
leven, maar ook van de vernieuwingen na het concilie. 
Ofschoon haar gezondheid merkbaar achteruitging, 
overleed ze toch nog onverwacht. Maar ze was 
voorbereid op de komst van haar Heer. We mogen er op 
vertrouwen dat ze nu, bij God, weer met vader verenigd 
is. 

ONZEVADER WEESGEGROET 

We danken u hartelijk voor uw blijken van deelneming na 
het overlijden van onze zorgzame moeder en lieve oma. 

Mieke en Louis Bonder-Rondhuis 
Nicole en Maarten 


