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Ter d1erbare herinnenng aan 

Christina Maria Anna Wijering-Aiink 

weduwe van Hermannus Chrisliaan Wijering 

Zij werd geboren op 24 december 1916 te 
Oldenzaal. Zij overleed geheel onverwacht 
op 19 juli 2000. 
TiJdens de plechtige uitvaart op 22 juli in de 
St. Plechelmusbasiliek, hebben we afscheid 
van haar genomen. 

Ma groeide samen met haar broer en zus op 
in Oldenzaal. In 1946 trouwde zij met Pa en 
bleven ze in Oldenzaal wonen. 
Zo vlak na de oorlog was dit een moeilijke tijd 
en de woonruimte was schaars. Vandaar dat 
ze eerst op kamers gingen aan de Bentinck
straat waar Jan werd geboren. Al gauw 
werd uitgeweken naar een heel huisje aan 
de Hengelosestraat, want met Annet in aan
tocht was iets meer ruimte wel gewenst. Met 
twee kinderen, een eigen huis met tuin aan de 
Violenstraat, was het gezinnetje compleet. 
Maar na 9 jaar kwam er toch nog gezinsuit
breiding. D1t ging gepaard met verdriet door 
de Invaliditeit van Ma. wat haar verdere leven 
voor een groot deel heeft bepaald. Ze was 
een hard werkende vrouw, die graag de touw-

tjes in handen hield. Ze regelde alle zaken met 
de nodige discipline en waakte als een kloek 
over haar gezin. Ze was een gezellige praat
ster en voerde vaak de boventoon met verha
len over vroeger en haar kinderen. Ze hield 
van haar huis en tUin met planten en vooral 
veel bloemen. Twee jaar geleden verhuisden 
ze naar de Molenkamp waar ze zich direkt 
thuis voelden. Toen Pa vorig jaar overleed was 
er naast verdnet ook een grote zorg wegge
vallen, die haar meer vrijheld bood. Ze genoot 
van haar uitstapjes naar de stad om bloemen 
te halen en verdeelde haar tijd tussen haar 
vrienden en bekenden van de Molenkamp. De 
laatste weken werd de zorg om haar naaste 
familie haar haast teveel en voelde ze dat ze 
dit niet kon dragen. Door het bericht van haar 
eigen ziekte was ze bang voor een lijdens
weg. Dit is haar gelukk1g bespaard en is ze nu 
in goede handen terug bij Pa. 
Ma. bedankt voor al je goede zorg en liefde, 
we zullen je noo1t vergeten. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven na het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma, zeggen wij u oprecht 
dank. 

K1nderen en kleinkinderen 


