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Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle 
liefde, wannte en hartelijkheid waannee zij ons heeft 
omringd, de len wij u mede dat is overleden onze 
zorgzame moeder en oma 

Gerharda Johanna 
Koenderink - Winters 

weduwe van 

Gerhardus Johannes Marinus Koenderink 

Zij werd geboren te Lonneker op 2 augustus 1929 e n 
is thuis rustig ingeslapen op 17 mei 2012. 
De uitvaartviering vond plaats op 23 mei in de 
H.H. Bonifatius e n Gezellenkerk te Haaksbergen. 
Daarna hebben wij haar samen begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Ma groeide op in het gezin Winters, samen met haar 
2 zussen en 4 broers. Na haar schooltijd is ze bij 
Texoprini te Boekelo in dienst getreden. 
Op 25 juli 1958 is ma in het huwelijk getreden met pa. 
Ze gingen wonen aan de Nachtegaalstraat 140 en 
kregen samen 3 kinderen. 
Ma wa~ een gelukkig mens, al klinkt dat vreemd in een 
huis waar tegenslag en z iekte haar en ons niet 
bespaard is gebleven. Zij moet wel veel kracht en moed 
hebben ontvangen, om hiermee te kunnen leven. 

Na de nieuwbouw van het huis. is ze bij haar dochter 
in getrokken en heeft daar vele jaren samen met haar 
dochter, schoonzoon en kleinkinderen gewoond. 
Ze wa~ erg betrokken bij het gezin en hielp zoveel ze 
kon. Als de kleinkinderen van school kwamen of uit 
waren geweest, zat oma altijd klaar om hen op te 
vangen en luisterde erg graag naar hun verhalen. 
Zij had ook een hondje waar ze erg dol op wa~ en 
graag mee wandelde. Later nam haar gezondheid af en 
lukte haar dat niet meer. 

Ma, je »as voor ons een ::.org::.ame moeder 
e11 ,·oor de kleinkinderen ee11 /ie,·e oma. 

Ma en oma, we misse11je heel erg. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven na het overlijden van onze moederen oma. 

Kinderen en Kleinkinderen. 




