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echtgenote van 

JOHANNES ALOYSIUS CHRISTENHUSZ 

Zij werd te Rossum geboren op 5 februari 
1927. Na een korte ziek teperiode overleed 
ze vrij onverwacht op 22 november 1985 in 
het ziekenhuis te Oldenzaal. Voor haar werd 
de Uitvaart gehouden in de Maria kerk, waar
mee ze zich zo verbonden voelde; daarna werd 
haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op de 
r.k . begraafplaats te ,Oldenzaal op 27 novem
ber. 

Afkomstig uit een groot gezin met veel men 
sen om zich heen, heeft ze wel moeten wen
nen aan haar nieuwe woning in het bos; ze 
woonde rustig buitenaf, maar soms was het 
haar wel iets te stil. 
Ze was eenvoudig van nature en ging eenvou
dig door het leven. Een grote zorgzaamheid 
heeft haar altijd getekend; daarvan zullen met 
dankbaarheid getuigen haar man, met wie ze 
28 jaar in liefde was verbonden, en haar 
2 kinderen, voor wie ze zorgde met veel ge-

duld en toewijding. Ze wist ook de kleine 
dingen te waarderen, waarbij al les erop gericht 
werd dat de éÎnder niets tekort kwam; voor 
zichzelf vroeg ze heel weinig . 
Haar seloof is haar tot vreugde en ook steeds 
tot steun geweest. Daarbij was ze trouw aan 
h.aar parochie en aan het samen vieren van de 
Eucharistie, waarin ze telkens het "brood van 
het leven" mocht ontvangen. 
Erg geschokt was ze door het overlijden van 
haar jongste broer en haar jongste zus. Wat 
moet er door haar zijn heengegaan, toen ze bij 
zichzelf .tekenen van een langzame achteruit
gang moest ontdekken. Ze heeft er weinig 
over gesproken, maar in stilte veel verdragen. 
Onopvallend ging ze van ons heen, maar in 
een sterk geloof : 

"Vader, Ik wil tlat zij die Gij Mij gegeven 
hebt, met Mij mogen zijn waar Ik ben" 

(Woorden van Jezus bij zijn afscheid, opge
tekend door Johannes 17 ,24) 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en uw meeleven na het overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moe
der , zeggen wij u onze hartelijke dank. 
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