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Ter nagedachtenis aan 

Christina Gezina Maria ter Huurne 
echtgenote van Gerhardus Bernardus 

Tenhagen 

Zij werd geboren op 5 oktober 1923 te Buurse 
Na het Sacrament van de Zieken te hebben ont
vangen is zi j op 13 september 1996 in het M.S.T. 
te Enschede overleden. 
Na de Gezongen Uitvaartviering hebben wij af
scheid van haar genomen in het crematori um 
"Enschede" te Usselo. 

Stien groeide op in Buurse waar zij tot haar trou
wen haar ouders hielp op de boerderij. 
Na haar trouwen voelde zij zich innig verbonden 
met haar man Bernard. Deze verbondenheid 
stemt ons allemaal tot dankbaarheid wanneer we 
aan haar terugdenken. 

Stien was een gelovige vrouw die van eenvoud 
hield. Zij trad niet graag op de voorgrond, maar 
ieder die een beroep op haar deed, kon op haar 
rekenen . 
Zo verzorgde zij en ige tijd de kinderen van haar 
schoonzus die ziek was. Ook fietste zij tal loze 
keren naar het verp leeghuis "Het Wiedenbroek" 

waar zij haar broer en zwagers bezocht. Vee l 
heeft ze voor hen betekend. 
De keren dat zij kleine kinderen oppaste zijn ook 
niet meer te tellen. 

Veel deed Stien samen met haar man. Vele fiets
tochten hebben zij samen gemaakt, maar wan
neer het weer dit niet toeliet mochten zij samen 
met enkele fami lieleden graag een kaartje leg
gen . Ook vermaakte Stien zich uren met het leg
gen van een puzzel. 

Onverwachts kwam aan dit al les een eind toen 
ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis. 
Langzaam namen haar krachten af en was het 
duidelijk dat haar einde naderde. 
Mogen wij nu berusten in ons geloof dat God 
Stien nu rust en vrede geeft en het vertrouwen 
dat U nu de zorg en de liefde voor haar man 
hebt overgenomen. 

Voor blijken van medeleven en belang
stelling tijdens haar ziekte en overlijden 
van Stien zeggen wij u hartelijk dank. 

Bernard Tenhagen 
Fam. ter Huurne 
Fam . Tenhagen 


