
t 
Dankbaar gedenken we 

HERMANNUS HENDRIKUS 
KRONENBERG 

echtgenoot van 

ELISABETH GEERTRUIDA MARIA WtGGEA 

Hij werd geboren te Emmen op 12 april 1917 
HIJ overleed toch nog onverwacht 

op 17 oktober 1992 in het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
We namen afsche id van hem tijdens de 
uitvaartdienst op 22 oktober d.a v. in de 

St. Jacobuskerk. 
Daarna volgde de crematieplechtigheid 

te Usselo. 

HoJ werd geboren te Emmen in Drente. Zoals 
toen vaker gebeurde, kwam ook het gezin 
Kronenberg neer Enschede om een beter 
bestaan te vinden 1n de Textiel. Rikus vond 
later ander werk bij de verzekeringen, els 
koster In Haaksbergen en b•J V. en D. 

Zo zorgdo hij voor zijn vrouw Betsy en zijn 
drie kinderen Harry, Lucy en Hans. Soms 
werd zijn zorgzaamheid echte bezorgdheid 
Hij had nogal moeite met de veranderingen 
in kerk en samenleving, die natuurl•Jk ook 
doorwerkten on het gezin. Maar ZIJn prin
cipes hield hij overeind. En hij gaf zijn 
opvattingen altijd open en eerlijk. 

Hij had iets gedrevene Naast zijn gewone 
werk móest hij ook andere dingen doen, 
vroeger in het bestuur van de K.A B., als 
lod van achtereenvolgens verschillende koren, 
als ceremoniemeester op feestavonden, en 
tenslotte on de biljartclub ven De Stads
gaarde. Ook had hij nog andere loefhebbe
rijen: muziek, wandelen, TV, en natuurlijk 
de k le inkinderen 

De laatste jaren kon hij vrede hebben met 
alle ontwikkelingen. ook In de kerk inzake 
l iturgie en :ang. Het Jakobuskoor werd hem 
dierbaar. 

Zijn ziekte l.cn h1J moeilijk aanvaarden. Een 
korte tijd had hij zelfs weer hoop. Pas de 
laatste weken ken hij zich overgeven, ook in 
geloof. Toch nog onverwacht is hiJ gestorven. 
Moge de Heor van alle leven hem nu belonen 
en opnemen in Zijn huts . 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken allen hartelijk, die met vader 
hebben meegeleefd tijdens zijn ziekte en ons 
hun blijken van medeleven gaven na zijn 
overlijden en uitvaart 

E. G. M Kronenberg-Wogger 
Kinderen en kleinkinderen 


