
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA GEERTRUIDA BERNDINA 
CHRISTENHUSZ 

echtgenote van 

GERARD HERMAN PLATVOET 

Ze werd geboren op 30 september 1936 te 
O ldenzaal. Ze overleed op 5 november 1982 
te Oldenzaal. Na de uitvaart voor haar, werd 

ze daar ook begraven op JO november. 

Met bewondering denken we aan haar: hoe 
ze leefde met een steeds erger wordende 
benauwdheid. Ze moest er veel voor doen 
en zich voortdurend aanpassen om in leven 
te bltiven Ze vond de kracht om alt[id op
gewekt te zijn en zo onopvallend mogelijk 
zonder klagen te functioneren. Zonder OP· 
standigheid aanvaardde 1e haar bestaan. 
De laatste tijd wist ze dat er van alles kon 
gebeuren. maar ze gaf de moed niet op. 
Als alttid bleef ze vol belangstelling voor 
de anderen. ze maakt steeds weer planne
tjes en was bezorgd dat haar dochter niets 
tekort zou komen 
Zonder hulp van velen. vooral van haar man 
had ze nooit zo kunnen leven. Ze vertrouw
de helemaal op zijn hartelijke zorg. 
Nu zij is gestorven. laar deze bescheiden 
lieve vrouw een grote leegte na. Ondanks 
alles wat ze niet kon. is ze voor ons uniek. 

We herkennen ons in de woorden: 
Jou te moeten m1ssen. 
waar we het meest van houden. 
Jou te moeten missen, 
die we zo konden vertrouwen. 
JU die voor ons betekende 
een moeder maar zeker een thuis. 
Jij die steeds bleef zeggen: 
.Elk huis draagt z'n kruis" . 

Wij kunnen niets meer voor haar doen. We 
moeten haar te vroeg uit handen geven. 
Maar wij vertrouwen haar toe aan de le
vende God op wie ook zij haar hoop stelde 
en bidden: 

Heer. wij danken U voor dit mensenleven. 
Met alle kwetsbaarheid was het een ge
schenk aan ons. Vergeet haar niet en neem 
haar op in uw eeuwig vaderhuis. Dat zij 
moge rusten in vrede. Denk ook aan ons. 
nu wij verder moeten met dit gemis dat 
niet te noemen is. Dat bidden Wü door 
Christus onze Heer. Amen. 
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