


t 
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Wilhelmina Geertruida Maria 
Christenhusz -Velthuis 

weduwe van Antonius Johannes Christenhusz 

Mienlje werd geboren op 8 februari 1932 te Losser. Op 
22 december 2008 is zij in het Hospice Holos te Oldenzaal 
overleden, nadat zij gesterkt was door het H. Sacrament der 
Zieken. 

Op 16 april 1955 trouwde Mientje met Toon Christenhusz. 
Ma werd de trotse moeder van drie kinderen. Later werd het 
gezin uitgebreid met twee schoonzoons en een schoon
dochter. Uit deze huwelijken werden zes kleinkinderen ge
boren, waar ma een geweldige oma voor was. Na een hu
welijk van bijna 50 jaar kwam pa op 12 april 2005 te over
lijden. Dit was voor ma een groot verlies. 
Ma woonde graag aan de Peese Binkhorststraat waar ie
dereen altijd van harte welkom was. In de weekends kon ze 
zich verheugen op de komst van haar kinderen en kleinkin
deren. Ma hield van gezelligheid in huis. Altijd een bloeme
tje op tafel en alles netjes opgeruimd, met een Duits mu
ziekje op de achtergrond. 
Voor haar kinderen en kleinkinderen was oma niets teveel, 
ze maakte voor hun de mooiste carnavalspakjes; dit deed 
ze met veel plezier. Sinterklaas werd ook niet vergeten, ze 

mochten hun schoentjes bij oma zetten en hun wensen wer
den altijd vervuld. Als oma jarig was werd dit altijd gevierd 
met een etenije bij Golbach, ook werd er dan gekegeld. 
Oma was dan altijd zeer fanatiek tot vreugde van de klein
kinderen. 
Wanneer pa z'n gezondheid het toeliet konden ze ge
nieten van de vakanties en jaarlijkse klootschieters
feesten met vrienden en oale buren. Als ma een compli
mentje kreeg over dat ze er nog goed uitzag voor haar 
leeftijd zei ze altijd:"Noar'n kapper en iets oet 't deuske döt 
wonderen". 
Op de momenten dat pa z'n gezondheid hem in de steek liet 
was ma er altijd voor hem. Ze heeft hem met veel liefde ver
zorgd. Ma miste pa heel erg, maar probeerde toch de draad 
weer op te pakken, door met vriendinnen te fietsen, winke
len en uitstapjes te maken. 

Ma, bedankt voor al je liefde en zorg, je was een 
geweldige moeder en oma. We hadden je nog zo graag 
in ons midden gehad. Vele mooie herinneringen blijven, 

we gaan ze in ons harl bewaren. Nu ben je herenigd 
met pa en alle dierbaren die je reeds zijn voorgegaan. 

Dat je samen met hen mag rusten in vrede. 

Onze dank gaat uit naar het personeel en de vrijwilligers 
van het Hospice Holes te Oldenzaal die onze moeder en 
oma in haar laatste dagen met veel liefde hebben verzorgd. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van ma en oma danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


