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Treur niet. omdot ik er niet meer ben, 

wees al/en blij en donkboor 
dot ik zo long hier bij jullie mocht zijn. 

Dankbaar blijven wij gedenken 

Geertruida Franclsca Kronenburg-Schasfoort 
(Sanneman) 

weduwe sinds 1970 van 
Franciscus Marinus Kronenburg 

Zij werd geboren op vrijdag 7 juni 1912 in De Lutte. 
Op zondag 19 juli XIJ9 is zij overleden in het MST te 
foschede. 

Na de uitvaartplechtigheid op donderdag 23 juli. 
in de St. Jacobuskerk te-Lonneker, hebben we 
hoor te ruste gelegd op het pai'ochiekerkhof te 
Lonneker. 

Op 27 januari 1937 is ze getrouwd met papa en 
zijn ze gaan wonen aan de Glanerbruggeweg 
waar ze een eigen boerderijtje zijn begonnen. Al 
snel volgde de oorlog en ook ziekte onder het vee 
bleef hen niet bespaard. Ondanks dit a lles 
hadden ze de moed om ook nog onderduikers op 
te nemen in de oorlog. Ben heeft dit zeer 
gewaardeerd en heeft tot op heden contact 
gehouden. 

Door de ziekte van popo hadden ze besloten in 
1970 om de bqerderij te verlaten en in Lonneker 
te gaan wonen. Helaas is papa voor de 
verhuizing overleden. 

Aan de Oldenzoolsestraot in Lonneker vond 
moma via de KVG een aantal mensen waar ze al 
snel een "koortclubje" mee vormde. In 1992 is ze 
op Het Achtervoort gaan wonen in een woon· 
zorgcomplex, waar ze genoot van spelletjes 
zoals kaarten, sjoelen en koersbal. 

Gelovig als ze was, ging zij meer don 50 keer naar 
Keveloer en twee keer heeft ze Lourdes bezocht. 
·ook van de vakanties met hoor zus Leida genoot 
ze volop en dat waren voor hoor mooie 
herinneringen. De verjaardagen, feestdagen e.d. 
waren voor hoor familiefeesten en dan kon ze 
iedereen nog weer eens samen zien. 

De laatste jaren waren voor haar zeer zwoor, 
omdat ze niet kon gaan en staan zoals zij dal altijd 
heeft gekund.Vaak heeft ze gebeden dot Onze 
Lieve Heer hoor in de nacht kwam holen, zodat 
ze de andere morgen niet meer wakker werd. 

Wij verliezen in hoor een lieve moeder, oma en 
oma-oma die hel middelpunt van de familie is 
geweest. 

Voor al uw blijken van belo ngstellling en 
meeleven, donken wij u hartelijk. 

Fam. Kranenburg 


