
Hall(I in hanr) ::i;i1 we .1Jr.1Jt1t111 

tol 111111 cl<' drempel, je u'<l« ::a mar 

t1mri11.tJd door 1111,1 a!/<'11 

6m je 11111ed~9 en ru,1t(q 
in je e1:qo1 hui.• ge.•ftlr.-e11. 



Ter herinnering aan 

Berdina Johanna Euphemia Kronenburg-Krabbe 

weduwe van Cornelis Theodorus Kronenburg 

Geboren op 22 oktober 1908 an Denekamp. 
Overleden op 26 februari 1999 1n Oldenzaal. 

Dinsdag 2 maart hebben we tijdens de Eucharistieviering in de 
St. Nicolaaskerk te Denekamp afscheid van haar genomen en 
haar lichaam te ruste gelegd bij papa op de R.K. Begraafplaats. 
aldaar. 

Moeder groeide op in een groot gezin. Ze ver1elde graag hoe 
het daar was. het werk samen mei haar vader op de boerden] 
en het plezier dat ze had met haar broers en zussen. 
Op 13 oktober 1938 trouwde ze met papa en ging in Oldenzaal 
wonen Zeven kinderen. 5 dochters en 2 zonen hebben jullie 
samen gekregen, maar 111 was de spil van het gezin. Dag en 
nacht was ie 1n de weer om ie kinderen er netjes b1J te laten 
lopen. De naaimachine draaide 's nachts op volle toeren. 
Maar ondanks ie fi1ne gezin en de buren van de Zuivelstraat 
moest je voor ie gevoel de eerste iaren met papa en de kinde
ren op de motor naar Denekamp, naar het dorp dat je altijd zo 
dierbaar 1s gebleven. Dat gevoel van verbondenheid heb ie ook 
aan ons doorgegeven. 
Het huis aan de Hengelosestraat. zo zei 1e altqd, was een slecht 
huis. maar we hebben er wel heel veel gelachen. In veel verha
len wordt deze buurt nog vaak genoemd. Het huis en je hart 
stonden alhJd open voor de vriendjes en vnendinneties. de 
buren, de collega's en lngnd. die sinds die t1id is opgenomen 
1n ons gezin 
32 Jaar geleden kochten jullie het huis aan de Hoge Haerlaan, 

waar je samen met papa nog 11 fijne jaren hebt gehad, daarna 
moest ie alleen verder. Dankzij 1e rotsvaste geloof in God en ie 
opt1m1st1sche aard heb je je leven opnieuw ingericht 
De kinderen en kleinkinderen, de tuin, de vele reizen die ie tot 
op hoge leeftijd nog maakte. JiJ was er zelf trots op, maar wij 
ook. 
Ondani<s 1e drul\ke leven was er altiJd t11d voor hartelijkheid 
voor diegene die biJ 1e op bezoek kwam, iedereen genoot van 
je mooie verhalen en 1e smaakvolle en treffende uitspraken in 
het twents. 
2.5 Jaar geleden werd ;e ziek en moest 1e worden opgenomen 
in een verpleegtehuis. Je zei vaak, het is mooi dat er zoiets is, 
maar ik hoor hier niet. Je wilde graag terug naar 1e eigen huis. 
Na een jaar was ie eigen huis aangepast en dankz11 de zorg 
van de kinderen z11n 1e laatste 1aren fi1n geweest. 
De laatste tijd zei je vaak, ik ben zo moe, wat hebben jullie 
veel werk met mij en waar moet ik heen? Voor ons en voor 
moeder 1s deze tijd heel waardevol geweest, je kunt zeker zeg
gen, hand in hand zij~ we gegaan tot aan de drempel. Want 
met jouw hand in onze handen ben ie vrijdagmorgen gestor
ven in ie eigen huis, zoals jij dat graag wilde. 

Geef m" u.~ hand en kom naast me lopen' 
M1sscn1en met U dat ik de uitweg vind! 

Misschien met U breek 1k dit dwster open. 
Geef miJ Uw hand, 1k ben een angstig kind! 

Rust zacht lieve moeder, bedankt. 

Voor uw medeleven tijdens ziekte en overlijden van onze moe
der en oma, danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


