


Ter dankbare herinnering aan 

Fred van Kruijssen 
H11 werd geboren op 28 mei 1931 te Soeraba1a 
en overleed te Nuenen op 25 1uh 1986 

Pa .. met die naam mochten w111e vele jaren aan
spreken Het was niet zomaar een naam: je wás 
het en meer dan dat' Je hebt doe naam helemaal 
waar gemaakt on een leven van er zi1n. on alle op
zochten. Nooit z11n we iets tekort gekomen: voor 
ons was Je vader en moeder tegeh1k. 
Nu Je zo geheel onverwacht van ons bent heen
gegaan, staan w11 voor vele vragen: een afdoend 
antwoord os er niet W11 worden er stil van. heel 
stol zonder woorden 

Alto1d was 1e druk on de weer voor ons 
Je kinderen betekenden alles voor JOU en 1e 
grootste. voortdurende zorg was hen gelukkig te 
zoen 
St1lz1tten kon ie no et. Je was alt11d bezig voor ons, 
voor ie werk: zelfs on Je vroJe t11d was je druk met 
organiseren en regelen en dat graag tot m de 
perfektoe Zó wilde 1e er ook u1tz1en. verzorgd 
tot on de punt1es 
Door ie gemak van spreken had Je graag en veel 
kontakt met jonge mensen. ie kon met hen pra
ten over de diepere zon van het leven en van 
mens-z11n 
Je was ook graag thuos en 1e genoot van lekker 
en gezond eten. Met kleine dongen was je tevre
den Leven voor anderen heeft on 1ou levend ge
stalte en vorm gekregen 
"Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf. 
WIJ leven en sterven voor God onze Heer· 
aan Hem behoren w11 toe." (Rom 14,7.) 

In de stolte" .. hopen wij de stem te horen van Een 
doe weet heeft van alles, de Heer van alle leven. 
doe 1ou geroepen heeft om voorgoed bij Hem te 
wonen. ··Heer, geel hem de eeuwige rust en het 
eeuwige leven." 
Moge het geloof on het leven ons allen troosten 
en bemoedigen En ook het volgende gedicht 
dat Fred van Kru11ssen helemaal typeert 

" VERTROUW OP JEZELF 
EN VERTROUW OP MORGEN 

WEES MOEDIG, 
HOUD VOL EN DURFI 

ONS LEVEN IS KORT 
EN DE LAATSTE DAG 

NEEMT VAN JE WEG 
MET EEN LAATSTE LACH 

OOK JE LAATSTE ZORGEN: 

t 
Voor de vele blijken van belangstel long en mede
leven b11 het overwachte overlijden van Fred van 
Kruijssen zeggen wi1 U allen hartelijk dank 
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