


t Dankbaar bewaren wij 
de herinnering aan het leven van 

Christina Grada 
Reinders-Geerdink 

sedert 31 october 1981 wed uwe 
van 

Johannes Gerhardus Reinders 

Zij werd geboren op 7 october 1906 te Gronau, Dld. On-
verwacht maar niet onvoorbereid overleed zij op 12 sep-
tember 1992 te Weerselo. Tijdens haar uitvaart in de 
parochiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria te Flerin-
gen hebben we afscheid van haar genomen, waarna we 
haar te ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof 
aldaar. 

Met het sterven van Stien Reinders is een zorgzame 
moeder en fijne oma van ons heen gegaan en is aan een 
welbesteed leven een einde gekomen. Als oudste dochter 
uit een gezin van 5 kinderen heeft zij al vroeg de handen 
uit de mouwen moeten steken. 
In 1942 trad ze in het huwelijk met Johan Reinders en zij 
gingen wonen aan het kanaal aan de Oldenzaalseweg. In 
fiefde mochten zij het leven doorgeven aan 4 kinderen. 
Moeder was een zelfstandige vrouw waardoor het moge-
lijk was om zowel het huishouden alsook de verantwoor-
delijkheid te dragen voor hun boerderij, zodat vader over-
dag elders zijn werk kon hebben. Naast hun gezin en 
boerderijtje was ze sluiswachteres en zolang er scheep-

vaart plaats vond op het kanaal Almelo-Nordhorn heeft zij 
de brug bediend. Heel haar leven heeft zij samen met 
haar man hard gewerkt. Heel haar leven is zij ook gastvrij 
geweest, want zowel de mensen die werkzaam waren 
aan het kanaal alsook aan de weg dronken bij Reinders 
graag koffie. Stien genoot ervan om mensen om zich 
heen te hebben. In al haar bedrijvigheid was moeder ook 
een diepgelovige vrouw, waarbij zij een grote verering 
had voor Maria en voor Gerardus. Naar hen heeft zij vele 
bedevaarten gemaakt. Een moeilijke tijd heeft zij door-
gemaakt toen haar man vroegtijdig werd getroffen door 
een ziekte die langzaam zijn leven afbrak totdat hij in 
1981 in het verpleegtehuis overleed. Toen ook haar ge-
zondheid te wensen overliet is zij verhuisd naar het Be-
jaardenhuis St. Jozef te Weerselo. Hoe gelukkig was zij 
dat Gerard en Joke op 12 september 1992 elkaar het H. 
Sacrament van het Huwelijk toedienden. Hiermee was 
een grote wens van haar in vervulling gegaan. Geheel 
onverwacht maar niet onvoorbereid overleed zij na hun 
huwelijksviering. 
Onze zorgzame moeder, lieve oma, U zult een lege plaats 
achterlaten. Toch willen wij niet verdrietig zijn, maar God 
dankbaar zijn voor het groot geloof waarin U ons bent 
voorgegaan. 

Voor Uw blijken van medeleven op welke wijze dan ook 
ondervonden na het plotseling overlijden van onze zorg-
zame moeder en lieve oma, zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Reutum, 16 september 1992 
Oldenzaalseweg 150 


