
t 
Dankbaar zijn we 

en fi1ne hennneringen hebben we aan 

Toon Krooshoop 

echtgenoot van 
Sien Krooshoop • Wolters 

Hij werd geboren op 11 oktober 1924 te Bornerbroek 
Gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken over· 
leed hij op 30 november 2001. 
Op woensdag 5 december hebben we hem, na een ge· 
zongen Eucharistieviering in de R.K. Blasiuskerk te Del· 
den, te ruste gelegd op het parochieel kerkhof aldaar. 

Met grote dankbaarheid zullen wij zijn naam blijven noe· 
men, als wij denken aan wie papa en opa voor ons 1s 
geweest Ruim 44 jaar was hij intens gelukkig met mama 
Heel trots was hij op z11n kinderen en kleinkinderen. Met 
name was hij erg trots op hetgeen wat zijn kinderen 
bereikt hebben. Bij belangrijke gebeurtenissen onder· 
steunde hij hen door het opsteken van een kaarsje. 
Zijn leven stond in het teken van het geloof. Waar hij de 
laatste maanden van zijn leven veel steun aan had. 
Veel van zijn vrije tijd besteedde hij aan zijn tuin. De tuin 
lag er dan ook altijd tiptop bij. Op vakantie gaan hoefde 
van hem niet zo nodig; het liefst bleef hij in de omgeving 
van Delden. Graag ging hij samen met mama fietsen 

door de bossen. Ook een bezoek aan het ouderlijk huis 
in Enter was hem op de fiets niet te ver. 
Zijn handelsgeest kwam het beste tot uiting toen zijn 
zoon Johan begon met de verkoop van kerstbomen. 
Voor iedere klant had hij wel een perfecte boom in petto. 
Tot voor kort nog bracht hij iedere dag een bezoek aan 
de kwekerij. Legendansch waren zijn streken op 1 april, 
elk jaar weer probeerde hij een ieder in de maling te 
nemen. 
Samen met zijn gehele gezin heeft hij vorig jaar erg 
genoten van Sinterklaasavond, waar hij nog vaak over 
sprak. 
Het leven was voor hem niet altijd even gemakkelijk. 
Ruim 4 jaar geleden werd hij ernstig ziek. En daarna is 
hiJ nooit meer de •oude" geworden. Zo'n vijf maanden 
geleden kwam daar helaas een ongeneeslijke ziekte bij. 
Dankbaar zijn we dat papa in vertrouwde omgeving 
thuis overleden is, omnngd door zi1n gezlll. 

Pa, bedankt voor alles wat je voor ons betekend hebt. 
Wij hopen dat hij van nu af aan mag rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en de belangstelling tijdens de ziekte, 
en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa, willen we U allen bedanken. 

Sien Krooshoop·Wolters 
kinderen en kleinkinderen. 


