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Ter dankbare herinnering aan 

Maria Gerarda Antonia 
Kroeze - Oude Steenhof 

weduwe van Gerardus Johannes Kroeze 

Ze werd 7 mei 1912 geboren te Tubbergen en 
overleed onverwacht. maar op alles voorbereid 

14 oktober 1998 1n haar woning te Almelo . 
Op 17 oktober d.a v. hebben we haar na de 
Eucharistievienng 1n de O.L. Vrouwekerk te 
Mariaparochie te ruste gelegd bij pa op het 

R.K. kerkhof aldaar. 

Marie Oude Steenhof. het tweede kind urt een gezin 
van 1 o kinderen met in-goede en diep-gelovige ouders 
aan de Kofflesteg te Tubbergen, waar de deur voor 
ieder open s1ond. Hoe dankbaar sprak ze daarover. 
Ma en oma Kroeze. zelf ook moeder van 10 kinderen. 
een moeder u11 duizenden. Onvoorstelbaar hoeveel tijd 
en aandacht ze • naast een man on ploegendienst en 
de zorg voor de boerden1 • vroeger had voor de kinde· 
ren. Hoe ze de eindjes aan elkaar w1St le knopen. 
Een vrouw die na hel veel Ie vroege heengaan van pa 
in 1968 voonleefde 111 z1J0 geest en zich gelukkig prees 
nog voor enkele kinderen te mogen zorgen. Een moe· 
der attijd aanwezig, hoe vroeg of laat iemand ook naar 
hel werk moest of lhuis kwam. Een moeder. alle ruim· 
le gevend aan wal de kinderen wilden worden, tegelij· 
ker1ijd zich zorgen makend en trots op hen. Een. !'1°8.~ 
der en oma die • zichzelf vergetend • de lam1he b•J 
elkaar hield. met jong en oud kon omgaan, present op 
alle meer dan 40 ver1aardagen. 

En wat ze dan meebracht' Alles wat ze zelf kreeg, gaf 
ze weg. En wat ze breide voor iedereen! Iemand die in 
haar laatste jaren 1n stilte veel schonk aan goede doe· 
len. Een buurvrouw gesteld op het wekelijkse koffie· 
drinken. Een zus iedere week uitziend naar de kaan· 
middag met broers en zussen. 
Een moeder met de gave van het geschreven woord 1n 
het Nederlands en Twents in de meer dan 30 nummers 
van hel Kroezeblad. Een vrouw met verborgen talen· 
ten. aan het licht komend o.a. on de Ouderenbond waar 
ze zich helemaal voor 111zette als bestuurslid en 
chauffeuse. Toen ze er een paar jaar geleden voor 
werd onderscheiden, reageerde ze overrompeld: "Ik? 
Ik deed gewoon wal ik moest doen!". 
Een vrouw met een diep geloof. trouw aan wat ze van 
haar ouders had meegekregen. Iemand die graag 
deelnam aan z1ekentridua en bedevaanen. Een vaste 
kerkganger en lu1steraar·k11ker naar de kerkradio en 
het Omroep-pastoraat. Een vrouw, die • toen ze 80 
werd • vastlegde hoe ze alles in deze dagen graag zag 
gebeuren. Waart>t1 ze vooral de wens urtsprak dat haar 
kinderen en kleinkinderen eensgezVld zouden blijven 
en hulpvaardig voor iedereen. "Dat is mijn enige en 
laatsle wens. Bid dan voor mij zoals ik altijd voor jullie 
heb gebeden. Een laatste groet van ma en oma". 
Nóg een wens had ze: in haar laatste iaren niemand tot 
last te moeten zijn en stilletjes te mogen heengaan. 
Hoe kalm en gelaten ze daarover sprak! We zijn de 
goede God en Maria dankbaar dat die wens van haar 
deze week in vervulling mocht gaan. 
Ma, oma bedanl<t voor alles! Het was goed zo! Rust 111 
vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw meeleven na het overhj· 
den van ma en oma en voor alle vriendschap haar 
betoond tijdens haar lange en mooie leven. 

Kinderen Kroeze, 
klein· en achterkleinkinderen 


