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_I_ In dankbare herinnering aan 

Cristina Wilhelmina 
Koenderink 
weduwe van 
Bernhard Diepenmaat 

Zij werd op 20 mei 1900 in Wittem (Old. - Kreis 
Hagen) geboren. Zij overleed, gezalfd met 
het sakrament van de zieken, op 12 april 1991 
in het verpleeghuis "Het Wiedenbroek" te 
Haaksbergen . 
We hebben afscheid van haar genomen op 
17 april tijdens de Uitvaart in de parochiekerk 
van 0 . L. Vrouw van Lourdes te Haaksbergen 
en we hebben haar te ruste gelegd op het 
r.k . kerkhof aan de Enschedesestraat. 

Na langdurige ziekte is moeder en oma ge
storven in het verpleeghuis , waar zij vanaf 
1984 woonde en liefdevol werd verzorgd . Ze 
was een sterke vrouw die een hoge leeftijd 
heeft mogen bereiken. 
Ze heeft een veelbewogen leven gehad. Haar 
vader stierf vroeg en zo moest zij reeds als 
jong meisje werken om de kost te verdienen . 
Als oudste van vijf kinderen in het gezin 
Koenderink leerde ze vroeg verantwoordelijk
heid te dragen. Ze wist van aanpakken en 
dat tekende haar leven. 
Toen ze 23 was leerde ze vader en opa 
kennen , met wie ze 46 jaar gelukkig ge
trouwd is geweest. Hij stierf in 1970. Ze was 
een doortastende vrouw, bezorgd voor haar 
man en kinderen en lief voor haar klein
kinderen. 
Een warme _vrouw ook. die kon genieten van 
de kleine dingen van het leven en die altijd 
royaal gaf van wat ze had. Ze leefde zoals zij , 

godsdienstig als ze was, geloofde: intens en 
ruimhartig . 
Het waren vooral de laatste tien jaren van 
haar leven die moeilijk waren . Voor haarzelf 
en ook voor haar kinderen, haar familie. Ze 
heeft veel moeten lijden en voor haar kinde
ren werd zij geleidelijkaan onbereikbaar. Maar 
ze bleven met haar verbonden in hun zorg en 
aandacht met dezelfde liefde waarmee zij 
hen heeft liefgehad. ' 
Zij die achterblijven en haar missen leven 
yerder vanuit het vertrouwen dat haar leven 
in God zijn voltooiing vindt. Hij heeft haar 
naam geschreven in de palm van Zijn hand. 

We bedanken allen die in de afgelopen jaren 
voor moeder en oma hebben gezorgd , vooral 
het personeel van de afdeling Honesch van 
,,Het Wiedenbroek" 
Ook bedanken we ieder die bij haar over
lijden een blijk van meeleven heeft gegeven. 

Fam. Diepenmaat 


