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Nagedachtenis aan 

Johannes Wilhelmus Krukkert 

echtgenoot van 
Francina Josephina Maria Pfeiffer 

Hij werd geboren op 20 december 1928 te 
Nijverdal en is overleden op 17 november 
1995 te Nijverdal. 
Wij hebben afscheid genomen van mijn lieve 
man, onze lieve vader en lieve opa op 22 no
vember 1995 tijdens een Eucharistieviering 
in de parochiële kerk, H. Antonius van Padua 
te Nijverdal, waarna hij te ruste werd gelegd 
op de parochiële begraafplaats. 

Papa was een man met een grote wilskracht. 
Wat zich in zijn hoofd genesteld had ging ook 
gebeuren. Hij was een echte doener. 
Dit gold voor zijn werk, maar ook voor de 
vele klusjes die hij geklaard heeft om het 
wonen van zijn kinderen gerieflijker te ma
ken. Hij heeft ook samen met zijn kinderen 
zijn eigen woning vernieuwd. Daarnaast was 
hij vooral een lieve man, voor wie werkelijk 
niets teveel was. Hij deed echt alles wat hem 

gevraagd werd, mits het binnen Zijn vermo
gen lag. Voor mam was hij dè steun en toe
verlaat. Hij vond het fijn om samen met haar 
de dagelijkse dingen te bepraten. Ook on· 
dernam hij met haar flets-, wandel- en auto· 
tochten door de omgeving en genoot daar 
ook echt van. De kleinkinderen waren zijn lust 
en zijn leven. Elke keer als ze kwamen wer
den ze overladen met snoepjes en chocola 
-zijn favoriete snoepwaar- en maakte hij 
grapjes met hen. Ter afsluiting kunnen wij 
zeggen dat wij allen hem heel erg missen, 
maar over de wetenschap dat hij een diep
gelovig mens was en dat hij daar zijn kracht 
uit putte kunnen wij verder leven, wetend dat 
we gesteund worden door God in deze moei
lijke tijd. 

Uw warme belangstelling is voor ons een 
grote steun geweest, waarvoor wij U harte
lijk danken. 

Mam 
Hugo en Saskia 

Bas, Anne-Lotte 
Carmen en Theo 

Cindy, Ramon, Manuel 
Emiel en Audrey 
Rogier en Martine 


