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In vrede leg ik mij neer en aanstonds 
sluimer ik in. (Psalm 4) 
Ter dankbare herinnering aan 

Christina Komman 
weduwe van 

Hermanus Johannes te Rietmole 
Christina is geboren te Haaksbergen 24 
januari 1896, zij huwde 2 september 
1926 met Hermanus Johannes te Riet
mole. Wij kennen haar als een vrouw 
die zeer meeleefde met het lief en 
leed van ieder uit haar omgeving niet 
alleen, maar ook met ieder mens in 
nood. Zij was een wijze vrouw, eerlijk 
en recht door zee. Wat bijzonder van 
haar gezegd mag worden, zij was een 
zeer gelovige vrouw, dat uitte zich in 
haar grote devotie tot Maria, kon ge
beuren wat wil, hoeveel tijd haar gezin 
ook van haar vroeg, dagelijks bad zij 
haar Rozenhoedje. Zij had het dan ook 
wat moeilijk met de kerkveranderingen. 
Zij voelde zich 't gelukkigst wanneer 't 
in de kerk rustig was, geen lawaaierige 
muziek, zoals zij dat noemde. In haar 
geloof was de dood geen angstwek
kend gebeuren. Zij was dan ook niet 
bang te sterven. Dit betekende dat zij 
er dan ook geheel op voorbereid was. 
Hoewel geruime tijd reeds sukkelend, 
overleed zij geheel onverwacht 15 de-

cember 1975 in het R. K. Ziekenhuis te 
Enschede. 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand 
sterft voor zichzelf. Wij leven en ster
ven voor God onze Heer, aan Hem be
horen wij toe. (Woorden van de H. 
Paulus) 
Bidden wij om Maria's voorspraak: 
Moeder van God, Gij hebt Gods Woord 
ontvangen dat van eeuwigheid bestaat. 
Hef nu Uw handen op tot Hem en bid 
als Moeder voor zijn gestorven diena
res Christina: God geve haar de vreug
de die geen einde heeft tezamen met 
de heiligen en met U, heilige moeder 
van God. Amen. 
Wij mochten haar voor het laatst in 
ons midden hebben in de H. Eucharis
tieviering in de kerk van de H. Mat
theus te Eibergen op vrijdag 19 decem
ber 1975 om haar daarna weg te dra
gen naar haar graf; wij legden haar 
neer in de aarde, in de handen van de 
levende God. 
"Met hart en ziel prijs ik de Heer, en ik 
juich om God, mijn Redder". (Maria's 
lofzang) 

Bij deze danken wij u allen voor uw 
blijken van belangstelling, welke wij na 
het heengaan van onze dierbare over
ledene mochten ondervinden. 

Fam. Te Rietmole 


