


In onze gebeden willen we gedenken en in 
onze herinnering bewaren. 

GERARD DIEPENMAAT 
echtgenoot van Mien de Lenne 

Hij werd geboren op 19 november 1908 op 
het Tusveld, gemeente Borne. Gesterkt 
door het Heilig Sacrament der Zieken is hij, 
na een moedig gedragen ziekte, rustig 
ingeslapen in het St. Elizabeth verpleeghuis 
te Delden op 22 december 1996. We hebben 
eervol afscheid van hem genomen tijdens 
de uitvaartdienst in de parochiekerk van 
Zenderen op vrijdag 27 december. Hierna 
hebben we hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het parochiële kerkhof. 

Reeds op jeugdige leeftijd verloor hij zijn 
ouders maar hij wist er samen met zijn 
zussen en broers iets goeds van te maken. 
Zijn hobby's waren zijn stukje land, wat 
vee en zijn groentetuin. Ook herstelde hij 
graag fietsen. In 1982 verhuisde hij naar het 
Patersbos. Daar heeft hij samen met zijn 
vrouw gelukkig gewoond en maakte hij 
ondanks zijn hoge leeftijd nog zijn dage
lijkse fietstochtjes. 
Vele uren heeft hij besteed aan het onder
houd van het kerkhof want dat moest er 

verzorgd uitzien. Bijna 20 jaar heeft hij 
trouw de plicht vervuld als drager bij de 
uitvaartonderneming. Hij maakte hier wel 
eens grapjes over, zo zat hij nu eenmaal in 
elkaar. Hij wist de serieuze en de grappige 
kanten van het leven goed van elkaar te 
scheiden. Voor zijn kleinkinderen was hij 
een lieve opa en door zijn belangstelling 
voor hen bleef hij zichzelf jong voelen. Tij
dens het uitoefenen van zijn hobby werd hij 
getroffen door een herseninfarct waardoor 
zijn leven een totaal andere wending kreeg. 
Pa, ondanks dat je niet van reizen hield ben 
je nu toch op reis gegaan. Je hebt zelf de 
reispapieren die je nodig achtte ingevuld en 
meegenomen in je bagage. We wensen je 
een goede reis om daar te komen waar je 
ingegeven door het geloof graag naar toe 
wilde. 
Pa, je was het waard om te leven en we 
bedanken je voor de vele mooie herinnerin
gen die je ons hebt nagelaten . 
Rust in vrede. 

Voor uw meeleven met de ziekte en het 
overlijden van mijn liefdevolle man en 
onze Zorgzame pa en opa zeggen wij u heel 
hartelijk dank. 

Familie Diepenmaat 


