


-----, 
In dankbare herinnering aan 

Hein Krone 
(Hendrikus Bernardus) 

Pa werd op 9 mei 1920 m Gmtmn (Ov) geboren als zevende kmd uit 
een ttnvoudig bomngeun met a(ht kinderen. Op 26 ftbruan Jl. 11 pa_ • 
een wttk na z11n S0·1ang huwtli1b1ubdeum • m het bijl!Jn van ma en z1in 
kindmn. nog voorzien van het H. Smament der Zitktn. overleden. Pa 
werd op 2 maart duropvolgtnd tt Mt! gtltgd op htt l·l hrkhof tt 
Tubbergen . 

Na dt lagere school mom pa aan het werk als botrenkntcht m de directe 
omgeving van Gmttrtn. Pa motlt hier hard werken tn werd tr ook echt 
als lumlit behandeld. Hier zal pa's m1alf gevotl 111n ontman, hetwelk 
zich verder httft ontwikkeld tot sooalt btwogtnht1d mede door 111n werk 
voor de Katholieke Arbeiden Bond. lattr omgedoopt .. tot Nederland~ 
latholiek Vakverbond. Pa hielp 1tdmen waar en hoe h11 mm kon. 811 
de sociale dienst regelde h11 memge uuktnng; pa httft menigeen geholpen 
bi1 het oplomn van moe~~kheárn thui1, op de werkplek als ook met 
oe~angen en schildmn. Zi1n trouw en loyaliteit vindt men terug in het 
feit dat hij'· na bij enkele boeren u . in de Noordoostpolder te hebben 
ge.verkt, 1 echu twee werkgevers heeft gekend, re weten Palthe en 
Redeman, alwaar hij altijd m ploegendienst in de ververij heeft gewerkt. .. 
Pa's liefde voor de natuur heeft van hem een _jOede boer gemaakt. H11 
hielp. toen de kinderen van zijn jongne )roer Töon nog klem war,en. in 
ziJn schamele vn1e t11d alu1d op de ouderhike boerden1. wm Pa altijd met 
de fieu naar toe ging. 's Zondags fietsten pa en ma met ons mee. naar 
Geesteren. Onderweg vroeg pa 1teevast aan elke groep 1ongens, die WIJ 
tegenkwamen: "Vente hèj ol< knien'n!, dan hêJ ok kóttel'. 
Een jaar na pa's huweh1k met ma 1s Gerard geboren. Ongeveer een iaar 
later werd Ria geboren en kort daarop kwamen Oom Johan r.n oma." ma's 
moeder, bij ons inwonen. Pa's 1choonmoeder heeft zelf1 3S iaren b11 ons 
gewoond. Pa heeft daarover mmmer geklaagd. Het 11 een opgave als een 
1ong gezin 4e (ver)zorg(mgl .van ttn oma erbij kn11tt.. Het gezin dat later 
Mg werd uugebrnd met ane do,htm. tt wmn Win1, Hano en Jet werd 
door pastoor "Korutee onlangs omschreven als de "v11f partl1 1~ e kroon 
onder de Kromnboom". Voor 111n gezin had pa alle1 om. H11 werkte er 

hard voor en had bovendien nog enkele b1jbaant1e1 om naast zijn liefdevol· 
Ie genegenheid, zijn gezin ook een beeqe materieel"tt steunen .. 
Haast het genieten van de naruur al1 boer, hield hit ook van z11n moes· en 
groentetuin. Al zijn kindmn aten hiervan mee. Trou al1 een pauw was 
pa op zijn bloemen, die hij voor in dt blotmenbak .had 1taan en die een 
schoonheid venoonden dit men 1n dt w11dt om1evmg mtt tegen kwam. 
Pa mocht graag b11 voorkeur met kindmn tn/ol klemkmdmn, naar de 
Pook wandelen heen door het bos. waar hij alt11d dieren zoals mën en 
herten, vomn en hazen, hoopte tegen te komen tn terug langs . het 
Almtlo-Nordhom·kanaal. waar hij naar de v1mn 1n het , water kon lc11kt!l 
Was hq op vai<anbt 1n dt Noordoo1tpolder, dan was h11 1 morgens om v11f 
uur al aan htt wandelen en speuren naar dt d1mn m dt naruur. Ook 
mocht pa graag stropen en loeken \OP paling v1mn d.m.v. ten fu!k). Het 
was een man van en voor de natuur Vanuit htt btitf dat dit mooie 
natuur er nitt alnjd was gewet!! httft pa alt11d zm ~icht b11 ~tt geloof 
en dt Kerk gmaan. Kon na u1n trouwen w,as hq suisse m . át St· 
Gtorgiusktrk en maakte hij t1ch op allerlt1 manieren ditnsrbaar m dm 
hrk. Hij was een god•rucht1g mens. dit tikt wttk. trouw de ered1tn1t 
bezocht Ook z11n pa en ma twee keren naar l1td1egor1t gtwttlt._ een 
bedevaanplaau waar dt H. Haagd Hana 11 vmchtnen aan enkele kmdt· 
ren, mtdt om hun liefde voor Haria uit te dragen. 

Halverwege de negentiger 1aren begon pa t~ dementeren, To!n 211n kmdt· 
ren en Kleinkinderen, voor wat ten gezellig weekend m Friesland moest 
worden, op hem wachtten om samen het smttrklmfmt te v1mn, heeft 
bij op 5 december 1997 een hmtnblotdmg gekregen, Op daaelfde 
moment drong het plouklap1 tot .• ons door, áa.t ~lt fiet begm van het 
einde betekenile. Pa 11 na een mr beroerde .t11d 1n het Twenteborg"m· 
kenhuis liefdevol opgevangen en vmorgd m het verpleeghuis Het 
Heulenbelt" te Tubbergen. llede hierd9or fiteft. pa dt kmht gekr.tge~ om 
op vn\· dag 19 februan 1999 ujn S0-1ang huwel11~ifeest met ma, z11n kmde· 
ren, k einlcinderen, familie en vrienden te kunnen vieren. 

De door u getoonde belangstelling tijden! pa's ziekte en verblijf in "Het 
Heulenbelt", ·hetwelk een enorme steun voor ons 11 geweest "en voor uw 
medeleven na zijn overlijden, zeggen w11 u oprecht onze hamh1ke dank. 

G.11. Kront·Kromn, kinderen en kleinkinderen. 
Tubbugen. 2 maart 1999 


